
 رفةمهارات ما وراء المع فيالفروق بين كل من المتفوقين والعاديين والمتأخرين دراسياً 

ً  وفعالية الذات وأثر برنامج الذكاء المتعدد لتنميتهما  لدى الطالب المتأخرين دراسيا

 (*) د. عبد التواب أبو العال عوض

 ملخص البحث:

ترنقيك   الاناينك   ال تنينقد  يياًن ا    إلى الكشف عن  الرنق ب ننك  من  لن  ال  الحاليهدف البحث 
لطنب  النذماء ال تاندي لند  ا فيلهايات لا  ياء ال اقفة  فاال ة الذات باإلضافة إلى تيثكق نقنالج  في

 .اإلعدايي الثانيالصف  فيال تينقد  يياً ا  
  تم تحدند لشكلة البحث فى ثبث تساؤالت يئ س ة،  انبثق لنها عدة تساؤالت فقع ة.

 اؤالت الرئيسية كما يلى:التس
  أياء الطننب  ال ترننقيك   الانناينك   ال تننينقد  يياًنن ا  فننى لهننايات لننا  ياء ال اقفننة لننا الرننقب نننك -1

  فاال ة  الذات؟

ك  أياء الطننب  ال تننينقد  يياًنن ا  بال ا قعننة التاقدب ننة عنن  أياء الطننب  ال تننينقد  لننا الرننق ب ننن -2
 ايات لا  ياء ال اقفة  فاال ة  الذات باد تطبكق البقنالج؟يياً ا  بال ا قعة الضابطة فى له

  الق اًنننك  الباننند   التتبانننى فنننى لهنننايات لنننا  ياء ال اقفنننة  فاال نننة النننذات للطنننب  لنننا الرنننقب ننننك -3
 ال تينقد  يياً ا  بال ا قعة التاقدب ة.

اإلعننداي   ( طالبننا   طالبننة بالصننف الثننانى246 تننم تطبكننق البحننث الحننالى علننى عكنننة لكقنننة لنن   
، ( طالبنا   طالبننة لن  الطنب  ال ترنقيك  يياًنن ا  82 تنم تسسن م هنذل الاكننة إلننى ثنبث لا قعنات هنى،   

 ( طالبا   طالبة ل  الطب  ال تينقد  يياً ا .82( طالبا  ل  الطب  الااينك ،  82  
الن   طالبنة ( ط36تاقدب ة عنديها  0 انسس ت لا قعة الطب  ال تينقد  يياً ا  إلى لا قعتك  

 ( طال   طالبة(.32 لا قعة ضابطة عديها  
السيييمترتر ة  تنم تطبكننق عنندة انتبننايات  لسنان ر علننى أفننقاي عكنننة البحنث  تننم التحسننق لنن  الكرناءة 

 باًتخدام انتباي ت  تحلك  التبان   انتباي ش ف ه.
 -نتائج البحث الحالى إلى را يلى : وتتصلت 

ك   الطنننب  الاننناينك   ال تنننينقد  يياًننن ا  فنننى لهنننايات لنننا  ياء قي جنننقي فنننق ب ننننك  الطنننب  ال ترننن -1
 ال اقفة  فاال ة  الذات.

 
 
تحس  أياء الطب  ال تينقد  يياًن ا  بال ا قعنة التاقدب نة عن  أياء الطنب  ال تنينقد  يياًن ا  فنى -2

ء ال تاندي ال ا قعة الضابطة فى لهايات لا  ياء ال اقفة  فاال ة  الذات باد تطبكنق نقننالج النذما

                                                 

 (: مل ة التقب ة، جالاة ننى ًقدف.2006  التال  ي( يمتقيال علم النرر * 
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 لصالح ال ا قعة التاقدب ة.
ذات ياللننة إاصنننائ ة نننك  الق اًنننك  البانند   التتبانننى فننى لهنننايات لننا  ياء ال اقفنننة  ال تقجنند فنننق ب -3

الرق ب ننننك  مننن  لننن  ال ترنننقيك   فاال نننة  النننذات للطنننب  ال تنننينقد  يياًننن ا  لل ا قعنننة التاقدب نننة.
ل تاندي اال اقفة  فاال ة الذات  أثق نقننالج النذماء  الااينك   ال تينقد  يياً ا فى لهايات لا  ياء 

 لتن كته ا لد  الطب  ال تينقد  يياً ا.
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 الفروق بين كل من المتفوقين والعاديين والمتأخرين دراسياً في مهارات ما وراء المعرفة

 ً  وفعالية الذات وأثر برنامج الذكاء المتعدد لتنميتهما لدى الطالب المتأخرين دراسيا

 (*) د التواب أبو العال عوضد. عب

 مقدمة البحث:  

نتسننم الاصننق الحننالى بالتسنندم التكنقلننقجى،  نت انننة لننذلت ي ننق ال ات ننب نت،كننقات  تحننقالت تقبقدنننة،  
 انتسايات ل نظقلة التال م،  أن هذا النظام ال نهنتم إال بانقا الناناى فنى االلتحنان،  أ نبح ال نقاعنى 

ي ي ال تال ننك  إلننى انند البلبنناالة،  أن ي ي ال الننم ال يخننق   الخصننائا النرسنن ة لل تال ننك ،  انك نن 
ع  الشقى  التلسك ،  ال نقاعى الرق ب الرقيية،  أ بح لرهقم التال م فى أذهنان ال تال نك  ركنق  اضنح، 
ننة ال اقى ننة إن التالنن م الننذ  ال يحسننق  ننة ال صننقدة ركننق  اضننح.  تممنند ال دًي   نناي التالنن م فننى ال دًي

اإلياان ة،  التراع  االجت اعى،  تادن  النسق ال اقفى،  تكقد  لاننى لتاندي، يصنبح لل تالم النشاط   
تال ا نالب، ال ي،كق ا اة ال تالم.  أ بح التالن م فنى ج  نب ال قاان  ال يشنك  لهنايات فال نة تسنتخدم 

هننايات فننى اإلنتننا  أ  انن  ال شننكبت الكقل ننة، فننالتال م نننتم علننى لسننتق  الحرنن   التلسننك  ي ن تن  ننة ال 
ال طلقبنة.  لننذلت يان  االهت ننام بكنن  الاقانن  النرسنن ة،  التحسنق لنن  فهننم  اًنت اا  ال القلننات  السنندية 

(. لنذلت يان  253،  252، 2004على اًتخدالها فى م  لا نقاجهه الرقي فنى ا اتنه.  عنايل الاندل 
لدينننه السننندية علنننى علنننى ال نننتالم أن نن نننى لدينننه السننندية علنننى التقافنننق لنننب ال قاينننف الادنننندة،  أن تكنننقن 

اًتخدام ع ل اتنه ال اقى نة، للت ككني ننك  ا،لنقي،  أن يركنق ترككنقا نايندا اتنى يصن  إلنى أاكنام  نائبة. 
(.  لنن  هننا أ ننبح تن  ننة ال هنايات بكافننة أنقاعهنا ضننق ية للحننة 317،  346، 1993 يجناء أنننق عنبم

لتصن  إلنى تحسكنق فاال نة النذات  يرقضها التسدم التكنقلقجى فنى من  ال قاينف التنى تتطلن  النقال لناًنبة
الحق ق ة، إن تال م لهايات لا  ياء ال اقفة يانى لساعدة ال تال ك  على الترككنق  التيلن  فنى ترككنقهم، 
 يفننب لسننتق  الننقعى لنندنهم إلننى الحنند الننذ  يسننتط اقن الننتحكم ى ننه،  تقجكهننه ب بنناييتهم الذات ننة  تانندن  

(. لنذا نحن  بحاجنة 381،382، 1999دف.  فتحى جنقا ن ال ساي فى االتاال الذ  نمي  إلى نلقغ اله
إلنننى تطنننقدق ال بنننايب الاالنننة بك ف نننة النننتالم، فالتنننديدر الاكننند النننند أن نتضننن   تالننن م ال تال نننك  م نننف 

(. فال تاننننلم الننذ  يسنناى 98،99، 2000يركننق ن  م ننف نثكننق ن يافاكننتهم للننتالم.  جننانق عبنند الح كنند 
يسنننقم نتقج نننه نرسنننه النت ننناي لقضنننقد النننتالم،  تحدنننند القينننت  الكتسنننا  ال اقفنننة لات ننندا علنننى يدياتنننه

ال ناً  للتالم اتى يحسق الهدف،  إن ال ستق  التحصكلى ال نتقينف علنى الذمنناء  إن نا علنى لهننايات 
 أننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننق  

 
  Merrill 2001, 34,35  إن اندلا  ال تالم فنى تالنم ال هنام ال نتحسنق إال إذا منان ال نتالم يناييا  .)

                                                 

 (: مل ة التقب ة، جالاة ننى ًقدف.2006( يمتقيال علم النرر التال  ي  * 
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 (.54،56، 2006 ال قاقبة  تسديم اًتقات ا اته  لهاله ال اقى ة.  جانق عبد الح كد على التخط ط 
ح  لنذلت انتسن  التالن م لنن  التقمكني علنى ال نندنبت إلنى الا ل نات  بالتننالى ت،كنق ي ي ال النم،  أ ننب

ة فنى  اجبا عل ه أن نقظنف ال بنايب التنى تبسنط الخبنقات ال قتبطنة ب هنام النتالم  اًنتخدام النتالم لل اقفن
 ا  ال شكبت ،  تشا ب ال هايات الادندة.

فال ات ب نبحث ع  تحقل جقهق  فى الن نقذ  التقبنق ، انطبينا لن  نظقدنة النذماء ال تاندي،  لن  
االنتبفات ال حت    جقيها يانن  الرصن  فهننه لن  القاجن  أن نلسنى ال ال نقن الرق نة لتحسكنق النذات 

ة ة ،  أن ال ناية التال   نة يان  أن تتك نف  تاند اسن  نظقدن التالم يان  الرص  نناء على تلت النظقدن
  ال هنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننايات ال قجنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننقية لننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند  التبلكنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننذالنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننذماء ال تاننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندي 

 (.20 -19، 2000 عبد السايي الياكى 
  التديدر  فسا لهذل النظقدة ياا  ال تالم نقاجه  اقبة فى لاال لاك  بهلكانه الت،لن  علنى هنذل

(  أن الهنندف لنن  74،75، 2003لننة.  جننانق عبنند الح كنند الصنناقبات لنن  نننبل اًننتخداله لطننقب ندن
ضننقد التالن م هنق تالن م لن  أجن  الترككنق  أن الترككننق أاند ا،هنداف التقبقدنة  أن تن  نة ال هنايات هنق لق 

السنناعة،  أن تن  ننة الننذماء هننق يضنن ة التالنن م،  أننننا يانن  أن نتاالنن  لننب الننذماء ال تانندي اتننى يحنندث 
نة ساعد فى تن  ة أًالك  الترككق،  تساعد فى عب  أنطناء ال نقاي، فالتراك  الا ل ة التال   ة،  ت  دًي

أ ننبحت الكننقم ياعنندة إنتننا  ،ًننالك  ترككننق ال تال ننك .  نظننقا ل ننا اظكننت بننه يياًننات الر ننات الخا ننة 
ل  اهت ام  اًب فى اآل نة ا،نكقة، فسد أ بحت لشكلة التنينق الدياًنى لن  ال شنكبت التنى يان  أن 

 لسنق  لنن  أجن  السضناء عكهننا  إياناي الحلنقل لهننا  اًنتخدام نظقدنة الننذماء ال تاندي لنب ف ننةتتضنافق من  ا
ات ال تننينقد  يياًنن ا  تن  ننة باننر ال ت،كننقات ال قتبطننة نهننا لثنن  لهننايات لننا  ياء ال اقفننة  فاال ننة الننذ
فننى   لنااال بحاجننة إلنى البحننث نظنقا لسلننة الدياًنات  البحننقث فنى هننذا ال انال لننذا تتحندي لشننكلة البحنث
اال نة يياًة الرق ب نك  م  لن  ال ترنقيك   الاناينك   ال تنينقد  يياًن ا فنى لهنايات لنا  ياء ال اقفنة  ف

 عداي .الذات  أثق نقنالج الذماء ال تادي لتن كته ا لد  ال تينقد  يياً ا ل  تبلكذ الصف الثانى اإل
 مشكلة البحث:

تالننن م ال باشنننق اكنننث ننصننن  االهت نننام علنننى بنننالنظق إلنننى القاينننب التقبنننق  الحنننالى ننننق  أن ن نننقذ  ال
ننات التقبقدننة يا ننقة علننى التي دنند بننالخبقات  عننقا ال الننم لرفكنناي  لتاباننة ال هننايات،  تاتبننق ال  اًي
ننائ  التننى تسننناعد علننى الننتالم الرانننال  ال تكننقية  عنندم لقاعنناة الرنننق ب الرقييننة نننك  ال تال نننك ،  يلننة الًق

 نبنالقن مثكنقا بنال قاي الدياًن ة التنى تسندم لهنم باإلضنافة علنى النشط ل ا جان  ال تال نك  أكثنق ن نقال  ال
كقن ال تال ك  يا لقن بصقية فقيية يان  ااقة الدياًة،  ال الم يساى للحصقل على اإلجابنة مندلك  
علننى تالننم ال تال ننك  ي ن أن يكتسنن  هننذا الننتالم لانننى  عنندم  ضننقى أهننداف الننتالم عننند ال تال ننك   ال 

هايات الترككق،  ضاف مثكق ل  لستق  ال ال قن نت اة عدم اإلل نام باًنتقات ا ات نبالى ال تال قن ب 
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النننتالم النشنننط،  ضننناف االنتبنننايات فنننى ق نننات لسنننتق  لهنننايات ال تال نننك  عنننند لسنننتقدات لاكننننة ي ن 
االهت ام بك ف ة تقظ ف لانايفهم  نبنقاتهم.  إن فشن  ال تنينقد  يياًن ا فنى بانر ال هنايات نقجنب إلنى 

جقن إلى االهت ام بالا ل ات ال اقى ة ل نا ننمي  إلنى تطنقدق اًنتخدام اًنتقات ا ات تالنم نشنط أنهم يحتا
( اكنننث اعتبنننق تالننن م ال تنننينقد  يياًننن ا بنننالطقب Gardner   1998،23،25 هنننذا لنننا أكننندل جنننايينق 

الااييننة ألننقا ركننق لانند ،  لكننن  ال هننم هننق تننديدبهم علننى اًنننتخدام االًننتقات ا ات  الننتحكم فننى م ف نننة 
ت،لنن  علننى الاقبننات  الننتخلا لنن  ا،نطنناء  التسكنن م لنند  لبءلننة ا،ًننالك  التننى اًننتخدلت  لنند  ال

لبءلنننة ا،ًنننالك  التنننى اًنننتخدلت،  الحكنننم علنننى يينننة النتنننائج  مرانتها. التنننديدر  فسنننا لنظقدنننة النننذماء 
اقبات ال تادي ياا  ال تال ك  الذن  نقاجهقن  اقبة فى ذماء لاك  بهلكنانهم الت،لن  علنى هنذل الصن

 (.174،175، 2003ل  نبل اًتخدالهم لطقب ندنلة.  جانق عبد الح كد 
 نظننقا ،ه  نننة نظقدنننة النننذماء ال تانندي فسننند أجقدنننت الادنننند لننن  الدياًننات عال  نننا  لحل نننا ف ننن  هنننذل 

تاندي  التنى أثبتنت فاال نة  نقننالج النذماء ال  (Loranz et. al. 1990)الدياًات يياًة لقيني  آنق ن 
نننتقن فنننى تن  نننة ل  يننند أثبتنننت تحسنننك   (Heorne, Ston 1995)هنننايات السقاعننند  يياًنننة هكنننقن ً 

نقنننالج الننذماء  اثبتننت أن  (Nelson, 1998)التحصننك  باًننتخدام الننذماء ال تانندي  يياًننة نكلسننقن 
ل نة   التنى أثبتنت فاا (Herbe et. Al 2002)ال تادي فى ع ل ة التال م  التالم  يياًنة هكنق   آننق ن 

 (  التننى2006اء ال تانندي فننى تحسننك  النندافب للسننقاءة  يياًننة ألكننق السننق   نارننة الاننياي  نقنننالج الننذم
 أثبتت فاال ة  الذماء ال تادي فى تن  ة الترككق اإلنداعى.

(  التننى أثبتنننت فاال نننة  نقننننالج الننذماء ال تاننندي فنننى تن  نننة 2007 يياًننة  الح نننب   عبننند ال ات ننند 
   التحصك .لهايات الترككق  االتاال نحق ال اية 

هننا علنى الدياًنات  البحنقث التنى تنا لننت ننقالج  اًنتقات ا ات النذماء، ال تاندي نبان  يلتوالمالحي  
 فننى تنننا ل لهننايات لننا  ياء ال اقفننة  فاال ننة الننذات،  نا ننة الر ننات الخا ننة  لنننهم ال تننينقد  يياًنن ا  

لهنننايات لننا  ياء ال اقفنننة  لنن  ثنننم تظهننق الحاجنننة إلننى نقننننالج تننديدبى باًنننتخدام الننذماء ال تاننندي علننى 
 فاال ة الذات نا نة ال تنينقد  يياًن ا  بالصنف الثنانى اإلعنداي   هنم فنى لقالنة اقجنة اكنث ننتسلنقن 
 إلنى الصننف الثالننث  الننذ  يحنندي لسننتسبله  ان اًننتخدم لثن  هننذل البننقالج ينند نن ننى لديننه لهننايات لننا  ياء

الدياًننى  بننذلت تتحنند لشننكلة البحننث فننى  ال اقفنة  فاال ننة الننذات   بننذلت ينند نت،لنن  علننى لشنكلة التننينق
 ياء  التسننناؤل التنننالى. لنننا الرنننق ب ننننك  ال ترنننقيك  يياًننن ا   الاننناينك   ال تنننينقد  يياًننن ا  فنننى لهنننايات لنننا

.  ال اقفة  فاال ة الذات   أثق نقنالج الذماء ال تادي لتن كتها لد  ال تينقد  يياً ا   
 تساؤالت المشكلة: 

فاال نة قيك   الااينك   ال تينقد  يياً ا . فى لهايات لنا  ياء ال اقفنة   لا الرق ب نك  م  ل  ال تر -1
 ل القئ سى إلى التساؤالت اآلت ة:الذات يب  تطبكق نقنالج الذماء ال تادي؟  دترقد ل  التساؤ 
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لا الرق ب نك  أياء م  ل  ال ترقيك   الااينك   ال تينقد  يياً ا  فى لهنايات لنا  ياء ال اقفنة  -أ
 كق البقنالج؟يب  تطب

  أياء مننن  لننن  ال ترنننقيك   الاننناينك   ال تنننينقد  يياًننن ا  فنننى فاال نننة النننذات يبننن  لنننا الرنننق ب ننننك- 
 تطبكق البقنالج؟

  أياء التبلكنننذ ال تنننينقد  يياًننن ا  بال ا قعنننة التاقدب نننة عننن  أياء ال تنننينقد  يياًننن ا  لنننا الرنننق ب ننننك-2
ال نننة الننننذات باننند تطبكننننق نقننننالج الننننذماء بال ا قعنننة الضنننابطة فننننى لهنننايات لننننا  ياء ال اقفنننة  فا

 ال تادي؟
  أياء التبلكنذ ال تنينقد  يياًن ا  بال ا قعنة التاقدب نة عن  أياء التبلكنذ ال تنينقد  لا الرنقب ننك -أ

 يياً ا  بال ا قعة الضابطة فى لهايات لا  ياء ال اقفة باد تطبكق البقنالج؟
ا  بال ا قعة التاقدب ة عن  أياء التبلكنذ ال تنينقد  ا الرقب نك  أياء التبلكذ ال تينقد  يياً ل - 

 يياً ا  بال ا قعة الضابطة فى فاال ة الذات باد تطبكق البقنالج؟
ك  الق اًنننك  الباننند   التتبانننى فنننى لهنننايات لنننا  ياء ال اقفنننة  فاال نننة النننذات للتبلكنننذ لنننا الرنننقب نننن  -3

 ال تينقد  يياً ا  بال ا قعة التاقدب ة ؟
اقفننة للتبلكننذ ال تننينقد  يياًنن ا  الق اًننك  البانند   التتباننى فننى لهننايات لننا  ياء ال  الرننق ب نننك  -أ

 بال ا قعة التاقدب ة؟
لق اًننك  البانند   التتباننى فننى لهننايات فاال ننة الننذات للتبلكننذ ال تننينقد  يياًنن ا  االرننق ب نننك   - 

 بال ا قعة التاقدب ة؟
 نهدف البحث إلى: أهداف البحث:

ك  التبلكننذ ال ترننقيك   الانناينك   ال تننينقد  يياًنن ا  فننى لهننايات لننا  ياء ال اقفننة لاقفننة الرننق ب ننن -1
  فاال ة الذات.

لاقفة تيثكق نقنالج الذماء ال تادي فى تن  ة ال تينقد  يياً ا  فى لهايات لنا  ياء ال اقفنة  فاال نة  -2
 الذات لد  التبلكذ ال تينقد  يياً ا .

 

ق البقنالج التديدبى لل تينقد  يياً ا  فى لهايات لا  ياء ال اقفة  فاال نة التحسق ل  اًت قايدة تيثك -3
 الذات لد  التبلكذ ال تينقد  يياً ا .

  -تت ث  أه  ة البحث الحالى باانبه النظق  فى:أهمية البحث: 
 ك ( تقج نننه نظنننق السنننائ ك  علنننى الا ل نننة التال   نننة إلنننى أه  نننة يياًنننة الرنننق ب ننننك  التبلكنننذ ال ترنننقي1 

ا لند   الااينك   ال تينقد  يياً ا  فى لهنايات لنا  ياء ال اقفنة  فاال نة النذات  الا ن  علنى تن كتهن
 التبلكذ ال تينقد  يياً ا .
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 تتمثل أهمية البحث بجانبه التطبيقى فى:
د  ل تنينق ( نقنالج تديدبى للذماء ال تادي نن ى لهايات لا  ياء ال اقفة  فاال ة الذات لد  التبلكذ ا1 

 يياً ا .
( تكشننف نتننائج هننذا البحننث عنن  التصننقي الننذ  يانن  أن نتاالنن  بننه لننب التبلكننذ ال تننينقد  يياًنن ا  2 

 أثناء ع ل ة التال م.

( نثنننق  هنننذا البحنننث ب نننا نننني ي بنننه ال كتبنننة الاقب نننة لننن  نقننننالج النننذماء ال تاننندي  لسنننان ر  التنننينق 3 
 الدياًى(، لهايات لا  ياء ال اقفة  فاال ة الذات.

 رصطلحات البحث: -ج
% لن  الديجنة الكل نة أ  أكثنق باند 85صن  علنى ييجنة هق ذلت التل كذ الذ  يح المتفتق دراسيًا:  -1

يياًته ل سقي يياًى أ  عدة لسقيات يياً ة،  دسدي بالديجات التى يحص  علكهنا فنى االنتبنايات 
الدياًننننننى التحصننننننكل ة  التننننننى تاكننننننر لنننننند  تال ننننننه  دسننننننتخدم البااننننننث ييجننننننات نهايننننننة الرصنننننن  

 .2007/2008ا، ل
% لنن  الديجنة الكل ننة أ  50صن  علننى ييجنة أينن  لن  هنق ذلننت التل كنذ الننذ  يح المتيخرر دراسيييًا:  -2

أكثنننق باننند يياًنننته ل سنننقي يياًنننى أ  عننندة لسنننقيات يياًننن ة،  منننذلت باننند تطبكنننق اًنننتب ان التنننينق 
 الدياًى ال اد لذلت.

البالنة  التنى يحتنا  إلكهنا ال نتالم لتن  نة الترككنق عنة لن  ال هنايات لا ق رهارات را بعد المعرفية:  -3
  اًنننتخدام اًننننتقات ا ات لناًننننبة للننننتالم  التننننى يسنننقم نهننننا لل اقفننننة أثننننناء اًننننتخداله االًننننتقات ا ات

ال ناًننبة فننى أياء ال هننام.  دسننات بالديجننة التننى يحصنن  علكهننا ال ننتالم فننى ال ق ننات ال انند لننذلت 
 ة.نظ م الذاتى  ال هايات اإلجقائ ة  ال هايات ا،كايي   التى تشكق إلى ا،ياء فى لهايات الت

قرننق ، السنندية علننى لقجهننة ال شننكبت  دسننات تشننكق إلننى لنند  تحسكننق النانناى ال فعالييية اليي ات:   -4
بالديجنننة التنننى يحصننن  علكهنننا ال نننتالم فنننى ال ق نننات ال اننند لنننذلت  التنننى تشنننكق إلنننى الثسنننة،  ال ثنننانقة 

 ه. القغبة فى أياء ال ه ة ال كلف ب
نطنننة تتضننن   لا قعنننة لننن  الخطنننقات ل ثلنننة فنننى الحسنننائق  ال انننايف  ال انننانكق البرنيييارج التيييدر بى: 

  ال هننايات  ا،نشننطة  الخبننقات التننى  نن  ت نهنندف التالنن م  التننديد  بننالطقائق ال تنقعننة، بسصنند تن  ننة
 يياًنن ا  فننىلهننايات لننا  ياء ال اقفننة  فاال ننة  الننذات لنند  تبلكننذ الصننف الثننانى اإلعننداي  ال تننينقد  

 ضقء لدن  الذماء ال تادي.
سافننة الننذماء ال تاندي هننق السنندية علننى ان  ال شننكبت  إيانناي نننقاتج انتكايدنه فننى إطنناي ث اليي كاا المتعييدد:

يات لنا ال ات ب،  هق لا قعة ل  الا ل ات التى نتباها ال تالم فى تنا لنه للبقننالج ال ستنقى لتن  نة لهنا
  ياء ال اقفة  فاال ة الذات.
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 إلطار النظرى"" ا

ياننقا البااننث لكنن  لنن  لهننايات لننا  ياء ال اقفننة  فاال ننة الننذات  ال ترننقيك   ال تننينقد   رقدرييه:
 يياً ا   ا،نشطة التى تنا لت الذماء ال تادي.

ال ننه. تتشنكق إلنى لاقفنة الرنقي بطقدسنة ترككنقل  ع ل اتنه النرسن ة  م ف نة   رهيارات ريا وراا المعرفية:
  اقفة تقتبط بالتالم الناجح ،نها. إن لهايات لا  ياء ال

 تس ح لل تال ك  بح  ال شكبت ع  طقدق ال هام التال   ة.  -1
تسنناعد علننى التحصننك  الدياًننى  تسنناعد علننى االنت نناي ال ناًنن  لبًننتقات ا ات ال ناًننبة لتك لننة  -2

 ال هام التال   ة.
  لن  نننبل لال هنم،  م ننف يطبسننقن تنشني لنند  ال تال نك  يافل ننة للنتالم، عننندلا ياقفنقن بينرسننهم أ -3

 هذا التالم.
تن ى فاال ة  التال م لدنهم  تاالهم على  عى با ل ات التالم  السدية على إياية تال هم  النقعى ب نا  -4

 ياتسد نه.
 تعر فات رهارات را وراا المعرفة:

تتن ح لنه  ( لا قعنة لن  ال كقننات التنى يحتاجهنا ال نتالم  التنى7،  2، 2002  تاقدف أا د جنانق
 الرهننم  السنن طقة علننى لاقفتننه،  تحنند لهننايات لننا  ياء ال اقفننة فننى التاقدننف بال ه ننة،  تحدننند ال ه ننة،

 . ت ثك  ال ه ة،    ارة اًتقات ا ة  تحدند ال صايي  لقاقبة تنركذ ال ه ة،  تسقدم إك ال ال ه ة
 هنننايات البالنننة ( بينهنننا ال اقفنننة تتضننن   لا قعنننة لننن  ال55، 54،  2003  تقضنننح شننن  اء ا نننقية 

لننى علتن  ننة الترككننق ال نننظم  اًننتخدام اًننتقات ا ات الننتالم ال ناًننبة.  لنن  ثننم فينهننا تنندل علننى السنن طقة 
 ج  ب النشاطات ل قجهة ا  ال شكبت  اتخاذ السقايات براال ة  ،ياء لتطلبات ع ل ات الترككق. 

سقم ب ه ة السن طقة علنى ج  نب ( بينه لا قعة ل  ال هايات ت432، 1999 دق  عبد القا   جقا ن  
  التسك م(.-ال قاقبة   -نشاطات ترككق لتض نة ثبث لهايات  التخط ط

 
 رهارات را وراا المعرفية تتميمث ثيالئ ف يات (،  إلى أنSternberg, 1985و شير سترتبرج )

  -رئيسية:
حدنند ا،نطناء ت-تسلسن  الخطنقات -انت اي اًنتقات ا ة التنركنذ -التخط ط  دتض    تحدند الهدف  -1

 ال حت لة  أًالك  لقاجهتها  التنبم با،نطاء(.
الحرنناع علننى تسلسننن  الخطننقات  لاقفننة تحسكننق الهننندف  -ال قاقبننة  تتضنن    اإلبسنناء علنننى الهنندف -2

 سف ا،نطاء(.م -اقفة االنتسال إلى الخطقات ا،نق  ل -الرقعى
ءلننة ا،ًننالك  التننى اًننتخدلت فننى لنند  لب -ييننة النتننائج -التسكنن م  دتضنن    تسكنن م تحسكننق الهنندف -3
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 (.50، 49، 1999لد  فاال ة  الخطة  تنركذها  فتحى عبد القا   جقا ن  -التسك م
 جنندنق بالننذمق أن لهننايات لننا  ياء ال اقفننة ل سننت بالضننق ية أن تكننقن لسصننقية فننهذا لننم تسننتخدم  

ل اقفننة ال نتطلنن  أن ترسننكقات  اضننحة أ  لحنندية عنن  الخبننقات ال كتسننبة  عل ننه فننهن لهننايات لننا  ياء ا
تكننقن لركنندة، علننى الننقرم لنن  ادنناية ال القلننات  الننند لنن   نن ارتها فننى  ننقية تنظ   ننة لتحسكننق فاال ننة  

 أفض .
 أهمية رهارات را وراا المعرفة: 

تنشني لند  ال تال ننك  الدافل نة للننتالم  ذلنت عننندلا ياقفنقن بينرسننهم أ  لن  نننبل لال هنم أ  م ننف   -1
 يطبسقن هذا التالم.

نقمنني ن انتبنناههم علننى لا  ننة لننا يرالقنننه،  هننذا التقمكنني يضننب ال القلننات الضننق يدة فننى الننذاكقة   -2
 الااللة.

ننتها   -3 تاالهنم يحسسنقن فاال ننة  النذات أفضن   دكننقن لن  نننبل فهنم الا ل نة ال اقى ننة.  م ف نة ل اًي
 (.(Pressely,etal.1987,30,32 م ف ة نس  هذل ال هايات إلى لقايف جدندة. 

  كاا المتعدد وعالقته بمهارات را وراا المعرفة:ال
لسننند أكننندت البحنننقث  الدياًنننات علنننى لحنننقيد  ذات ايتبننناط بال القلنننات  النننذماء ه نننا نك نننة النننتالم 

  لهايات لا  ياء ال اقفة.
 المحتر األول:

ل اقفة  دقضح هذا ال حقي أن ال تال نقن ذ  النذماء لهايات لا  ياء ا تالم   الذماء  
ال تادي  يكتسبقن لهايات  لا  ياء ال اقفة التى تايا تقجكهات ال الم لل نتالم  دقظنف ال ترنقيك  عندة 
اًنتقات ا ات  دبننقن مثكنقا لنن  الاهند  أنهنم أكثنق  ايل ننة للتالن م  تقظ نف لنا نتال ننقن  دقجنب إلنى ًنناة 

 لإلتسان لهايات لا  ياء ال اقفة. الذاكقة  هم أكثق  ايل ة
 المحتر الثانى:  

لهننننايات لننننا  ياء ال اقفننننة  تتضنننن   نك ننننة التالنننن م  ادنننناية ال القلننننات   تالنننن م  تالننننم  
ق لنن  ندايننة تسننديم اًننتقات ا ة لحننديل لستقنننة ل اننانكق لحنندية  أن تالنن م لهننايات لننا  ياء ال اقفننة نتحسنن

 .( Selger,1991,13,18ياعدة لالقلات  ت سكق تن  ة ال القلات  
  جدنق بالذمق أن اكتسا  ال تالم لل القلات  تنظن م اًنتقات ا ات لاكننة تاالهنم يكتسنبقن لهنايات

 لا  ياء ال اقفة فى م  ال ااالت.
 البرارج التى تنمى رهارات را وراا المعرفة: 

االعتبنناي أن ال هننايات تن ننق فننى ظنن  لنننات تالننم لهننايات لننا  ياء ال اقفننة  لنن  ال هننم القضننب فننى
  تتض   البقالج على ا،ي  لستقدك  ل  ال هايات.
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 دشنن   تن  ننة ال اننايف التسقدقدننة  التاقدب ننة عنن  االًننتقات ا ات الرقييننة الراالننة  المسييتتا األول:
تقج ننه الننتالم ال ننقتبط  ال سننتخدم بحقدننة التننى تسننتخدم فننى لانناالت انت ايدننة  أن االًننتراية نقتاننب إلننى 

 (.Bruming 1995, 33, 34لل صايي ال اقى ة التى تكقن أفض  لتنظ م التالم.   
 نقمي على طنقب  أًنالك  تن  نة لهنايات لنا  ياء ال اقفنة لثن  لباظنة ال النم المستتا الثانى: 

 ل هايات ال حدية.لا قعات التالم التاا نى التى تقتبط ب نايشة م ف؟  ل اذا ت ايت ا
تاننيا  تشناب النقعى القاضنح  ال حنندي ل كقننات لهنايات لنا  ياء ال اقفننة  اإلسيتراتيجية األوليى:   -1

 لستخدلا  ال نايشات  الاصف الذهنى.
تننننقفق يائ ننننة انت نننناي تسقدقدننننة لل تال ننننك  لتسننننيلهم لتسننننقدم م ف ننننة ق ننننالهم  اإلسييييتراتيجية الثانييييية:   -2

 ات ا ات.بالتخط ط  انت ايهم لبًتق 
 ضننننننننننبط الننننننننننذاتى لنننننننننن  ننننننننننب ال هننننننننننايات ال كلننننننننننف نهننننننننننا.تن  نننننننننة ال  االسييييييييييتراتيجية الثالثيييييييييية: -3

  Schrow, 1995, 358 ,370) 
  إن تشا ب ال تال ك  على تحسكق ذاتهم ل  نبل ال قاينف التال   نة الصنلبة ال يحسنق فسنط ا،ياء

ًنبق فنهن تن  نة لهنايات لننا  ياء  لكن  يحنثهم  دن نى لهنم ننناء لهننايات لنا  ياء ال اقفنة  فنى ضنقء لننا 
 ال اقفة ال نتم إال ل  نبل إثاية يافل ة ال تال ك  فى ضقء ذماء م  لتالم.

 ( فعالية ال ات: 2)
 رقدرة:

 تلانن  فاال ننة الننذات ي يا  هالننا  فننى تقج ننه السننلقه نحننق تحسكننق ا،هننداف التننى يسنناى ال ننتالم إلكهننا
  هى تا   على تحسك  أياء الا  .

 الية ال ات: تعر فات فع
( بينهنننا لاتسنندات الرنننقي عنن  يدياتنننه علننى تالنننم أياء Bandwra,1997, 17,22عقفهننا باننند يا   

 ًلقم ات عند لستقدات لاكنة.
 

( اعتسناي الرنقي بيننه ننت ك  لن  التسندم Necole & Androw 1997 ، 76عقفهنا ن كنقل  أنندي    
 نحق تحسكق الهدف.

جة اعتسناي الرنقي فنى يديتنه علنى الق نام بنيياء السنلقم ات ( يي 1998،53 داقفها عيت عبد الح كد  
 ال حدية للسلقه.

( يننقة اعتسنناي ال ننتالم فننى الق ننام بال هننام ننانناى  السنناى لتحسكنننق 56، 2001 تاقفهننا لنننى اسنن   
 النااى  ال ثانقة فى ا  ال شكبت  ال قايف الصلبة.

 رصادر فعالية ال ات: 
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 فاال ة  الذات.نيدد ل   ا،ياء االنااا ،  اكث أن النااى -1
 الخبقات،  تكتس  ل  نبل لباظة ال تالم ،نشطة اآلنقد . -2
 االيتناد،  ايتناد الرقي بيياء لهام لاكنة نيدد ل  النااى فكها. -3
 الحننننننننننننننناالت الرسنننننننننننننننكقلقج ة،  فنننننننننننننننالسلق ال قترنننننننننننننننب يننننننننننننننند ننننننننننننننننمثق علنننننننننننننننى فاال نننننننننننننننة  الننننننننننننننننذات. -4

  19  22 ,Stoples,1981،.) 
 على فعالية  ال ات: العتارل المؤثرة 

ة. -يثكق ا، دياء ت  -التيثكقات ا،ًقدة   تيثكق ال دًي
 العتارل المتقفية دارل المتقف التعليمى:

 (Gorcia 2005, 101-104ال الم    -ًتقات ا ات التالم ا  -يافل ة الرقي 
 العتارل المؤثرة على فعالية ال ات األكاديمية: 

طة الصاقبة اكث تيدد فاال ة  الذات. ا،هداف التال   ة،  يا  أن  -1  تكقن ا،هداف لتًق
ال حتننق  التال  ننى،  تنظنن م ال حتننق  التال  ننى لننب ادنناية لسننتق  الصنناقبة تننديدا ا  نن ننى نبننقات   -2

 (Schunh,2001, 210,219التالم  دااله ذا لانى.   
 ( اإلستراتيجية التعليمية: 3)

ت سنندية علنى الننتالم  تسننديم أهننداف النتالم فننى ندايننة النندي تسنديم اًننتقات ا ات ًننهلة فنى ندايننة مسنن  ال
 نن ى فاال ة  الذات ض   هذل االًتقات ا ات.

 .الن ذجة(-لتديد  االًتقات اى  دتض    الشره ةا -1
 ن اذ  ا،يقان   هى التالم ع  طقدق ا،يقان( -2

 قن تسكنن م أنرسننهم نننمشننقى لحكننات التسننقدم ننني ي ال تال ننك  براال ننة  ذات ياالهننم يسننتط ا التقييت  :
ننننننبل أياء ال ه نننننة. م نننننا أن تي دننننندهم نت،ذينننننة ياجانننننة تيدننننند لننننن  فاال نننننة  النننننذات ا،كايي  نننننة لننننندنهم. 

 Woodfoolk,2007, 25, 32.) 
يحظى لاال يعاية ال ترقيك  لنذ عهد يديم   دقجب ذلت إلى أنهم نت كي ن بخصنائا المتفتقيث: 

إضننافة باننر ا،نشننطة  ال سننقيات اإلضنناى ة إلننى ال ننناهج نرسنن ة لنرننقية  االهت ننام نهننذل الر ننة نتطلنن  
 الدياً ة.

( إلى أن ال ترنقب هنق لن  يحصن  علنى نسنبة 1980،86،88يشكق فتحى اليدات  رفهتم التفتق: 
 أ  أكثق على لق ات ًتانرقيي نكن ه. 140ذماء 

ذن  ( الطنننب  ال ترنننقيك  بنننينهم الطنننب  الننن1995،40 عنننقف يجننناء أننننق عنننبم  نايينننة الشنننقدف  
 يحصلقن على ييجات تحصك  عال ة  دت كي ن ندافل ة عال ة لبنااا.

( إلننى أن الطنننب  ال ترننقيك  يات نند ن علنننى ننننائهم ال اقفنننى، 4، 1996،3 دشننكق فتحننى اليدنننات  
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 لنن  ثننم فننهن ال اقفنننة لنندنهم تختلننف فنننى نصائصننها عنن  نصننائا لننندنبتها، م ننا أن هننم إيانننانكقن 
ات  فسننا  لطب اننة ال هننام التننى نتنا لقنهننا.  أن هننذل االًننتقات ا ات تاننقي  فاننالقن فننى اشننتساب االًننتقات ا 

 إلى تدع م البناء ال اقفى لدنهم  ننقاتج لاقى ة يد ال تنتاها ال اقى ة الخام.
 ( إلى ً ات ال ترقيك .32،37، 1986 دذمق جانق عبد الح كد  

م يننندي مبكنننق لننن  الحكقدنننة هلننندن -دنهم اننن  اًنننتطبدلننن  -ننايشنننقن ا،لنننقي يبننن  اتخننناذ السنننقايات 
  النشاط.

( أن الطب  ال ترقيك  أكثنق يندية علنى ان  7، 1995،6 دقضح يجاء أنق عبم،  نايية الشقدف 
 نة ال شكبت ال قتبطة لدنهم ل  ذاكقة تحتق  على ال القلات ال نظ نة باإلضنافة إلنى ال هنايات ال اقى

  لا  ياء ال اقفة.
  ف اإلجرائى للطالب المتفتقيث دراسيًا كما يلى: ونخلص رما تقدم تبنى البحث للتعر 

أنهنم الطنب  ال سكند ن ب ندايت التالن م اإلعنداي  الصنف الثنانى اإلعنداي   دحصنلقن علنى يجنات 
 %  ييجات تحصكلهم تيدد ع  نسبة ذمائهم ب سداي انحقاف لل اي   ااد.85تحصكل ة أكثق ل  

تحصننكلهم ا،كننايي ي  لنن  نننبل االنتبننايات  ألننا الطننب  الانناينقن هننم الحا ننلقن علننى ييجننات فننى
 ال دًي ة( تتسق لب نسبة ذمائهم.

 الطالب المتخرر ث دراسيًا:
( التنننينق الدياًنننى علنننى أننننه التحصنننك  1995يانننقف مننن  لننن  يجننناء أننننق عنننبم  نايينننة الشنننقدف  

 الدياًى الذ  يس  ع  نسبة ذماءهم ب سداي انحقاف لل اي   ااد.
( بننينهم ف ننة تنسصننهم السنندية علننى التحصننك  نت اننة عقالنن  2000،133 ينند عقفننه السننكد ًننل  ان  

اجت اع ننننة أ  انراال ننننة أ  نرسنننن ة أ  عسل ننننة  هننننق التل كننننذ الننننذ  يسننننتط ب تحسكننننق ال سننننتق  التحصننننكلى 
 ال ناً   يد يكقن ضل را  فى لقاي  ضل را  جدا  فى لقاي أنق . 

 أنتاع التخرر الدراسى:
( أنقاد التنينق الدياًنى إلنى تنينق يياًنى عنام 1995ة الشقدف  ذمق مب  ل  يجاء أنق عبم  نايي

 ينق يياًى فى إاد  ال قاي مالل،ات. ت -ينق يياًى فى ال قاي ال قتبطة نباضها مال قاي الال  ةت -
 ( أسباب التخرر الدراسى إلى:  92-86،   2004و  كر رحمتد بدر )

الخبنقات  -ى  النرسنىالااني البندن -جت ناعى دم النضج االنراالى  االع -انخراا اإليياه الاسلى 
 التقبقدة ضاف الخبقات -الثساى ة ال حدية 

 ول ا نجد أن أسباب التخرر الدراسى  ترجع إلى 
ة أ -أًبا  تقجب إلى ا،ًقة   ًبا  تقجب لل تالم نرسهأ -ًبا  تقجب إلى ال الم  ال دًي

 دور المعل  فى تشخيص التخرر الدراسى:
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( إلنى أن ال النم هنق أفضن  لسن قل ي كننه تسننك  لسنتق  تحصنك  1993مالن   يشكق عبد القهنا  
الطننب  فننال الم الننناجح ال ننند أن يكننقن لديننه لا قعننة لنن  ا،ًنن لة فننى منن  لسننقي يياًننى اكننث ي كنننه 
 ضنب انتبننايات تحصنكل ة لقضننقع ة مننى ننت ك  لنن  ع نن  التشنخ ا ال ناًنن  فننى ضنقء ال ننقاي التننى 

 نديت فكها.
 رر الدراسى:طرق رتاجهة التخ

( إن الننند ي الاننننام لرًنننقة هننننق أن تقبنننى الطرنننن  163،165،   2000  ننننذمق طلاننننت عبننند الننننقا م
بءم تنن تنشنن ة الكرنناءات االجت اع ننة  الاسل ننة التننى يحتاجهننا  أن نتال ننقا تسننديم الخنندلات التقبقدننة التننى 

نن ة  أنالطرنن  ال تننينق يياًنن ا    ننندال  لنن  اإلًنناءة لنننه  أن نننتم تاننا ن نننك  اآلبنناء  اإل نقجنننه  ياية ال دًي
 انتباهه نحق التال م الذ  يسدم  أن تكقن ال هايات عاكسة لرًالك  التال   ة الاكدة.

 دخلنننا الباانننث الطنننب  ال تنننينقد  يياًننن ا  بنننينهم طنننب  لسكننند ن فنننى الصنننف الثنننانى اإلعنننداي  
ى لسنننتق   دكنننقن ضنننل ف فنننى لننناية أ  ضنننل را  جننندا  فنننى لننناية أننننق   ال سنننتق  التحصنننكلى يسننن  علننن

  اًنتاداياته التحصننكل ة  الاسل ننة  النرسنن ة  لن  ثننم فننهنهم الطننب  ذ   التحصنك  الدياًننى الننذ  يسنن  عنن
 نسبة ذمائهم ب سداي انحقاف لل اي   ااد.

ر يية أسيالي  اليتعل  واألنشيطة التدر سيية التيى يمميث اسييتخدارها ريع المتيخرر ث دراسييا فيى  يتا ن 
 ال كاا المتعدد.

أن ننظق إلى ال تالم علنى أننه من  لتكالن   أن نكتشنف من  لنا لدينه لن  ينديات  ل  ال ركد رقدرة:
م  نساط يقة  ضاف با،ًالك  ال بءلنة،  لكنى نتبننى ال النم اًنتقات ا ات ذات جند   فنى تالن م ال نتال

 فهنه ل  الضق ي  أن تتقافق بار الشق ط لنها،  
 الق ام نتشخ ا مال  لل تالم فى عل  ة تق م شاللة  -1
 فة أًلق  تالم ال تالم.لاق  -2

 ب قاجانة ا،ين نات ت كن  الباانث لن   ضنب ا،نشننطة التديدسن ة ال ستقانة التنى أعندت  فسنا لنظقدننة 
  الذماء ال تادي لل تينقد  يياً ا ل  تبلكذ الصف الثانى اإلعداي  فنى  اندة الاهناا الاصنبى الرصن

 الدياًى الثانى:  
هنننذا النننننقد ال هننننايات الل،قدنننة لثنننن  ًننننقي السصننننا لننن  ا،نشننننطة التننننى تسننننتخدم  اليييي كاا الل ييييتا: -1

نن اعها،  االشننتقاه فننى ال نايشننات  دسننتخدم لننذلت اًننتقات ا ات الاصننف الننذهنى، ال حاضننقات،   ً
 السقاءة الرقيية  الا اع ة.

لنننن  ا،نشننننطة التننننى تسننننتخدم لهننننذا النننننقد لنننن  الننننذماء ال ساينننننة نننننك  ال رننننا  م،  اليييي كاا الر ا ييييى: -2
لم ى إجننقاء التانناي   اليدننايات الال  ننة،  دسننتخدم لننذلت اًننتقات ا ات الننتا ال نايشننات،  ال شننايمة فنن

 ال بقلج، طقى ا،ً لة، إجقاء التااي .
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ننقلات  الشننقائح، الكتنن   ال قاجننب   اليي كاا الممييانى: -3 يسننتخدم فننى أنشننطة هننذا الننذماء الصننقي  الًق
  دستخدم لذلت اًتقات ا ات نقائط ال را  م، التصقي البصق ، ال نايشة.

ا ات يستخدم فى أنشطة هذا الذماء الكتابة  نالات البك نة  دسنتخدم لنذلت اًنتقات   ل كاا الحركى:ا -4
 لسقى الرص ، التالم التاا نى، ال حاكاة.

دسنتخدم يستخدم لذلت اإليساد ال ًق سى باًتخدام الشقائط نتكن كاتهنا ال ختلرنة     ال كاا المتسيقى: -5
 اء ال اقفة(.لذلت اًتقات ا ات لنها  ًسقاط ، لا  ي 

تات نننند ا،نشننننطة علننننى التراعنننن  االجت نننناعى  ال نايشننننات،  دسننننتخدم لننننذلت   اليييي كاا االجتميييياعى: -6
 اًتقات ا ات التالم التاا نى، الن ذجة.

ذلت تات د ا،نشطة على التسقدم الذاتى  ال ساالت  انت ناي ا،ع نال،  دسنتخدم لن  ال كاا الشخصى: -7
 البحقث(.اًتقات ا ات لنها  التااي  ال ا ل ة   

انة تات ند ا،نشنطة علنى الق نام بالتاناي   اًتكشناف ا،شن اء ال قجنقية فنى الطب   ال كاا الطبيعى: -8
  دستخدم لذلت اًتقات ا ات التالم التاا نى  ال نايشة  الحقاي. 

 الدراسات السابقة:  

 يممث تقدي  رجمتعة رث الدراسات كما يلى:  
اقفنة أثنق النتالم ل(  ماننت تهندف إلنى Market-al    1996 ،437،460يياًنة لنايه  آننق ن 

عن  طقدننق لنندن  االكتشنناف  نظقدننة الننذماء ال تانندي فنى انن  ال شننكبت  تحسكننق الننذات  مانننت الاكنننة 
اندي ل  الطب  ال قهقبك   يند أشنايت النتنائج إلنى أن النتالم السنائم علنى لندن  االكتشناف  النذماء ال ت

 كبت  تحسكق الذات. أي  إلى اداية لستق  ا،ياء فى ا  ال ش
(  ماننننت تهننندف إلنننى لاقفنننة أثنننق نقننننالج ينننائم علنننى النننذماء Dare  1997  ،80،83يياًنننة ياي 

 ال تانندي  لهنننايات الترككنننق الال نننا فنننى تحسنننك  ًنننلقه ال خننناطقة علنننى الن نننق ا،كنننايي ى للتبلكنننذ  ماننننت 
 

ة االنتدائ ة  يد أشايات النتائج إلى فاال ة ا  خناطقة لبقنالج فى نرنر ًنلقه الالاكنة ل  تبلكذ ال دًي
 فى الن ق ا،كايي ى.

(  مانت تهدف إلى لاقفة أثق اًتخدام بار اًتقات ا ات Damn  1998 ،72،76يياًة يال  
ك  الننذماء ال كننانى فننى التابكننق الكتننانى لنند  تبلكننذ الصننف الثالننث االنتنندائى  أشننايت النتننائج إلننى تحسنن

 لهايات التابكق الكتانى.
(  مانت تهدف إلى لاقفة أثق اًتخدام الذماء ال تادي Bwran  1999 ،330،393يياًة نكقه  

 فننى تحسننك  يافل ننة التبلكننذ  تانندن  ًننلقم اتهم  مانننت عكنننة الدياًننة تبلكننذ الصننف الثالننث االنتنندائى
  أشايت النتائج إلى انخراا السلقم ات ركق ال قرق  فكها  اداية الدافل ة.
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(  مانننت تهنندف إلننى لاقفننة أثننق نقنننالج يننائم علننى Carver  2000 ،247،255يياًننة مقافننق،  
نظقدنة الننذماء فننى تحسنك  لسننتق  التبلكننذ فنى تطبكننق ال اقفننة فنى أنشننطة الح نناة القايل نة  تكقنننت لنن  
تبلكنننذ الصنننف الثنننانى  السنننايت  أشنننايت النتنننائج إلنننى ادننناية لسنننتق  التبلكنننذ فنننى تطبكنننق ال اقفنننة لننن  

 ل ة.الرص  إلى نشاطات الح اة الكق 
(  مننان الهننندف لنهنننا لاقفننة الرنننق ب نننك  النننناجحك   ركنننق Camith  2000 ،5،17يياًننة ث كننني 

الننناجحك  فنننى نشنناطات النننقعى  لننا  ياء ال اقفنننة باًننتخدام نظقدنننة الننذماء ال تاننندي  مانننت الاكننننة لننن  
الصنننف الااشنننق  يسنننم إلنننى لا نننقعتك  تاقدب نننة  لا قعنننة ضنننابطة  أشنننايت النتنننائج إلنننى أن طنننب  

 عة التاقدب ة أفض  فى نشاط القعى  لا  ياء ال اقفة فى ج  ب ال قاي.ال ا ق 
(  مانننت تهنندف إلننى تسننديم تصننقي نظننق  لنظقدننة 199،250، 2001يياًننة ألننام لصننطرى ًننكد  

 جننايينق فننى اكتشنناف ال قهننقبك  نتبلكننذ ال قالننة االنتدائ ننة  أشننايت إلننى فاعل ننة النظقدننة فننى اكتشنناف
 ال قهقبك .

(  مانت تهدف إلى أثنق االننتبف فنى من  لن  النذماء ال تاندي 9،74،  2002  يياًة ادن  ند   
لنتنائج  الدافل ة فى تن  ة أًالك  التالم الرقيية  ال ات ل ة  مانت الاكنة لن  طنب  الاالانة  أشنايت ا

م إلى عدم  جقي فق ب نك  ال ستق  ال قترب  ال نخرر فى م  ل  الذماء ال تاندي  أًنالك  النتالم  عند
 قي أثق نك  التخصا  الذماء. ج

(  ماننننت تهننندف إلنننى إعنننداي بانننر ا،نشنننطة الكتشننناف 156،205، 2004يياًنننة لح ننند يدننناا  
ال قهننننقبك  فننننى الننننذماء الحقمننننى  التاننننقف علننننى  نننندب  ثبننننات  فاال ننننة أنشننننطة الننننذماء فننننى اكتشنننناف 

هنقبك  التبلكنذ ال ق ال قهقبك   مانت الاكنة ل  تبلكذ الصف الخالر  أشايت النتائج إلى اداية أعنداي 
 باًتخدام ا،نشطة.

(  ماننت تهندف إلنى لاقفنة أثنق بانر اًنتقات ا ات النذماء ال تاندي 2004يياًة لح د أنق هاشم  
فننننى تن  ننننة ال رننننا  م الال  ننننة  لهننننايات الترككننننق ال قمنننن   مانننننت الاكنننننة لنننن  تبلكننننذ الصننننف الخننننالر 

 الترككق لصالح ال ا قعة التاقدب ة.  تق لت إلى  جقي فق ب يالة فى انتباي ال را  م  لهايات
هدف إلى لاقفة أثق نقنالج لستقى لتن  ة الذماء (  مانت ت200-192،  2005يياًة إننات الاشق   

نننة  أشنننايت إلنننى فاال نننة البقننننالج فنننى تن  نننة النننذماء  الطب انننى  ماننننت الاكننننة لننن  أطرنننال لنننا يبننن  ال دًي
 الطب اى. 

ماننننت تهننندف إلنننى لاقفنننة أثنننق النننتالم التانننا نى  النننذماء (   2007يياًنننة الح نننب   عبننند ال ات ننند  
ال تانندي علننى التحصننك   االتاننال نحننق القداضنن ات  مانننت الاكنننة لنن  تبلكننذ الصننف الثالننث ا،عننداي  

ت  أشنايت إلننى فاال ننة منن  لنن  الننتالم التاننا نى  النذماء ال تانندي علننى التحصننك   االتاننال نحننق القداضنن ا
 بالنسبة لل ا قعة التاقدب ة. 
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(  مانت تهدف إلى لاقفة نقننالج ينائم علنى نظقدنة النذماء ال تاندية 2007ياًة ا دان الشالى  ي
لتحصنك  القداضنن ات لنند  التبلكننذ ال تخصصنك  تحصننكل ا  أشننايت إلننى فاال نة البقنننالج فننى التحصننك  

 لد  ال ا قعة التاقدب ة.
 تعقيب على الدراسات السابقة:  

 ألبحائ السابقة را يلى:يتمح رث العرض السابق للدراسات وا
ت ننت لاظننم الدياًننات  ا،بحنناث فننى نك ننات أجنب ننة  السلننة فننى نك ننات عقب ننة.  يلننة الدياًننات التننى 

تنقعنت  تنا لت أثق البقنالج الذماء ال تادي على لهايات لا  ياء ال اقفة  فاال ة الذات لند  ال تنينقد 
لنم   عكننات الدياًنات السنابسة ج  نب ال قاان   ال ت،كقات التى تنا لت الدياًات  ا،بحناث السنابسة شن لت

تتنننا ل الصننف الثننانى اإلعننداي   نا ننة ال تننينقد  يياًنن ا تنقعننت ا،ًننالك  اإلاصننائ ة  ا،ي ات فننى 
 ا،بحاث  الدياًات السابسة. 

 فروض البحث:
 رث رالل اإلطار الن را والدراسات والبحتئ السابقة تكمث صياغة الفروض كما يلى: 

ننطات ييجننات منن  لنن  الطننب  س األول: الفييرض الييرئي تقجنند فننق ب ذات ياللننة إاصننائ ة نننك  ال تًق
 ال ترقيك   الااينك   ال تينقد  يياً ا  فى لهايات لا  ياء ال اقفة  فاال ة الذات.

ننطات ييجننات منن  لنن  الطننب  الفييرض الرئيسييى الثييانى:  تقجنند فننق ب ذات ياللننة إاصننائ ة نننك  ال تًق
 لبقنالج.ا تينقد  يياً ا  فى لهايات لا  ياء ال اقفة  فاال ة الذات باد تطبكق ال ترقيك   الااينك   ال

ننننط ييجننننات الطننننب  ال تننننينقد  يياًنننن ا بال ا قعننننة  -أ تقجنننند فننننق ب ذات ياللننننة إاصننننائ ة نننننك  لتًق
ننط ييجننات الطنننب  ال تننينقد  يياًنن ا بال ا قعننة التاقدب نننة فننى لهننايات لنننا  ياء  التاقدب ننة  لتًق

 نقنالج الذماء ال تادي لصالح ال ا قعة التاقدب ة. ال اقفة باد تطبكق
ننننط ييجننننات الطننننب  ال تننننينقد  يياًنننن ا بال ا قعننننة  -  تقجنننند فننننق ب ذات ياللننننة إاصننننائ ة نننننك  لتًق

ننط ييجننات الطننب  ال تننينقد  يياًنن ا بال ا قعننة الضننابطة فننى فاال ننة الننذات بانند  التاقدب ننة  لتًق
 ة التاقدب ةتطبكق نقنالج الذماء ال تادي لصالح ال ا قع

ايات ال تقجد فق ب ذات ياللة إاصائ ة نك  الق اًك  الباد   التتباى فنى لهنالفرض الرئيسى الثالث: 
 لا  ياء ال اقفة  فاال ة الذات للطب  ال تينقد  يياً ا بال ا قعة التاقدب ة.

 و تفرع رث الفرض الرئيسى الفروض الفرعية التالية:  
ئ ة نننك  الق اًننك  البانند   التتباننى فننى لهننايات لننا  ياء ال اقفننة ال تقجنند فننق ب ذات ياللننة إاصننا -أ

 للطب  ال تينقد  يياً ا بال ا قعة التاقدب ة.
ال تقجننند فنننق ب ذات ياللنننة إاصنننائ ة ننننك  الق اًنننك  الباننند   التتبانننى فنننى فاال نننة النننذات للطنننب   - 

 ال تينقد  يياً ا بال ا قعة التاقدب ة.
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إجنقاء البحنث الحنالى  فسنا للتصن  م التاقدبنى لل ا قعنات ال تكاف نة  تنم  التصمي  التجر بى وإجراااتيه:
   -:و تكتن رما يلى

ال ت،كق ال ستسب ،  هق نقنالج ينائم علنى أنشنطة للنذماء ال تاندي  دسنقم علنى أًنات تسنديم لا قعنة  -أ
 ل  التديدبات ال ختلرنة لل ا قعنات ال ختناية  تسسن  هم علنى اسن  النذماء ال تاندي،  تنم تسنديم هنذل

التننديدبات للطننب  ال تننينقد  يياًنن ا لنن  تبلكننذ الصننف الثننانى اإلعننداي ، ل ننا يسنناعد علننى تن  ننة 
 لهايات لا  ياء ال اقفة  فاال ة الذات لدنهم. 

ال ت،كنننق التنننابب،  هنننق لهنننايات لنننا  ياء ال اقفنننة،  فاال نننة النننذات  ذلنننت باننند تحدنننند ييجنننات أفنننقاي  - 
ت،  تنننم فاال نننة النننذا -ت لهنننايات لنننا  ياء ال اقفنننة( علنننى لق ننناالضنننابطة -ال ا نننقعتك   التاقدب نننة

 -الضنننابطة( فنننى لت،كنننق النننذماء –إجنننقاء ق نننات يبلنننى للتكنننافم ننننك  لا نننقعتى البحنننث  التاقدبنننى 
ياًى  يد تم اًتخدام بانر االنتبنايات لثن  انتبناي  التينق الد -ال ستق  االجت اعى  االيتصاي 

 ت  انتباي ش ف ه لتحلك  التبان   اام ا،ثق.

نة اإلعدايينة بنهياية رنق  الركنقم التال   نية البحيث:عي  نة تنم انت ايهنا لن  لندايت لا نب ًنقاان، ال دًي
م ب حافظننة الركننقم لنن  الطنننب  ال ترننقيك   الانناينك   ال تننينقد  يياًننن ا بالصننف الثننانى اإلعننداي  للانننا

ا، ل % لنن  الصننف 85. ألننا الطننب  ال ترننقيك  يياًنن ا فهننم الحا ننلك  علننى 2007/2008الدياًننى 
 اإلعداي  فى ج  ب ال قاي الدياً ة  مذا فى الرص  الدياًى ا، ل ل  الصف الثانى اإلعداي .

 وتكتنت عينة البحث الحالى رث:  
 هننننى التننننى تننننم تطبكننننق أي ات البحننننث الحننننالى علكهننننا للتحسننننق لنننن  الخصننننائا   العينيييية األولييييية: -أ

  طالبننة بالصننف الثننانى اإلعننداي   طالنن  126السنن كقلتقدة لننري ات،  بلننأ عنندي أفننقاي هننذل الاكنننة 
 

 42طالنن   طالبننة لنن  الاننناينك   42طالننن   طالبننة لنن  ال ترننقيك  يياًننن ا،  42 هننى لسسنن ة إلننى 
 طال   طالبة ل  ال تينقد  يياً ا.

طالن   طالبننة بالصنف الثنانى اإلعنداي   يسن ت هنذل الاكنننة  246تكقننت لن    العينية األساسيية: - 
طالننن   طالبنننة،  82قعنننة لننن  الطنننب  ال ترنننقيك   عنننديهم إلنننى ثنننبث لا قعنننات، م نننا نلنننى لا 

طالن   طالبنة،  تنم  82 لا قعة ل  الطب  الااينك ،  لا قعنة لن  الطنب  ال تنينقد  يياًن ا 
 انت اي لا قعة الطب  ال تينقد  يياً ا نناء على، 

ة فى من  ال نقاي  نا نة لناية  -1 الالنقم فنى اإلطبد على ييجات التبلكذ السابسة ل  إياية م  لدًي
 الرص  الدياًى ا، ل.

ى الالقم  ذلت إلنداء القأ  فكهم للتينق الدياًى فى لاية الالنقم متسكن  -2 م عقا الديجات على لدًي
 لبدئى.
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ننى ال نننقاي  الالننقم  ا،نصنننائكك   -3 يننام البااننث بهعنننداي اًننتب ان لتحدنننند ال تننينقد  يياًنن ا علنننى لدًي
ة.  االجت اعكك  بك  لدًي

لسابسة نل،ت عكنة البحث ل  الطب  ال تنينقد  يياًن ا فنى  نقيتها ا، ل نة  بناء على الخطقات ا
طالنن   طالبننة بانند اًننتبااي الطننب  الننذن  لننم يسننتك لقا الحضننقي فننى ج  ننب يي ت البقنننالج  78لنن  

 36  الذن  لم يك لقا اإلجابة ع  أي ات البحث،  أ بح عدي أفقاي الاكنة ا،ًاًن ة  ضنابطة، تاقدب نة(
ننة لا نننب ًننقاان ي ثلنننقن ال ا قعننة التاقدب نننة  طالنن   طالبنننة ننة الركنننقم  32ب دًي طالنن   طالبنننة ب دًي

 اإلعدايية ي ثلقن ال ا قعة الضابطة.
( نقضنننح تقادنننب عكننننة البحنننث الحنننالى لننن  ال تنننينقد  يياًننن ا اكنننث تنننم تطبكنننق 1الاننند ل التنننالى  

 البقنالج علكهم 
 عينة الطالب المتخرر ث دراسيا (1جدول )

 المجمتعة
 المابطة ر بيةالتج

 بنات بنيث بنات بنيث
 14 18 16 20 ال تينقد  يياً ا

 32 36 ال ا قد
تي   وللتحقق رث تكافؤ رجمتعتى البحث )التجر بيية والميابطة( ريث الطيالب المتيخرر ث دراسييا،

  ارتيار اآلتى:
ًننات نننك   جننقي النننقد ، انت نناي عكنننة البحننث لنن  الانسننك ، نت اننة تضنناي  نتننائج البحننقث  الديا  أوال:

 فق ب أ  عدم  جقي فق ب.
عى ال سنتق  االجت نناعى  االيتصنناي   الثسننافى،  يننام الباانث نتطبكننق اًننت اية ال سننتق  االجت ننا  ثانيييا:

الطننب  ال تننينقد  يياًنن ا  الضننابطة( لنن  - االيتصنناي   الثسننافى علننى عكنننة البحننث  التاقدب ننة
ننط يي  جننات ال ا ننقعتك  التاقدب ننة  الضننابطة  تننم اسننا   ت( لتقضنن ح ياللننة الرننق ب نننك  لتًق

 ( نقضح ذلت.2فى ال ستق  االجت اعى  االيتصاي   الثسافى يب  تطبكق البقنالج  الاد ل  
 –ارتبار )ت( لحساب داللة الفروق بيث رتتسط درجات المجمتعتيث )التجر بية  (2جدول )

 لبرنارجادا والثقافى قبل تطبيق االمابطة( فى المستتا االجتماعى واالقتص

 المتتسط المجمتعة المت ير
االنحراف 
 المعيارا 

 قيمة ت
رستتا 
 الداللة

ال ستق  االجت اعى 
  االيتصاي   الثسافى

 7.54 130.5 التاقدب ة
 ركق يالة 0.74

 6.84 127.4 الضابطة
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نطات ييجنات ال ا نقعتك  يبن   نتبك  ل  الاد ل السانق عدم  جقي فق ب يالنة إاصنائ ا ننك  لتًق
 كنننننق البقننننننالج.  تنننننم اًنننننتخدام اًنننننت اية ال سنننننتق  االجت ننننناعى  االيتصننننناي   الثسنننننافى لننننن  إعنننننداي تطب

( لرننقيل لتحدننند ال سننتق  االجت نناعى  االيتصنناي ، 30 ك ننال يًننقيى، لح نند نكننقلى نلكنن (  تتكننقن  
ات ( لرقيل لتحدند ال ستق  الثسافى  االجت اعى،  تم اسا  الثبات بطقدسة التايئنة النصنف ة لل ق ن40 

(  ال سننتق  الثسننافى االجت نناعى 0.72الرقعننى الخننال بال سننتق  االجت نناعى  االيتصنناي   بلننأ ق  تننه  
(  د كنن  االعت نناي علكه ننا فننى الثبننات، م ننا تننم التحسننق لنن  الصنندب باًننتخدام ال ساينننة الطقى ننة 0.75 

قعنى لل سنتق  (  ال ق نات الر0.76لل ق ات الرقعى لل ستق  االجت اعى  االيتصناي   بل،نت ق  نة ت  
 (  مبه ا لاال   دب ي ك  االعت اي علكه ا.0.78الثسافى االجت اعى  

نطى أع ناي ال ا قعنة التا  ثالثا:  العمر الزرنى: قدب نة ينام الباانث بهياناي ياللنة الرنق ب ننك  لتًق
 ( نقضح ياللة هذل الرق ب 3 الضابطة  الاد ل  

 تتسط واالنحراف المعيارا وقيمة تالم (3جدول )
 رستتا الداللة بيث المجمتعتيث فى العمر الزرنىو 

المتتسط  ن المجمتعة
 بالشهتر

االنحراف 
 المعيارا 

رستتا  قيمة ت
 الداللة

 13.9 168.2 36 التاقدب ة
 ركق يالة .189

 13.76 168.4 32 الضابطة

 
لضنابطة نتضح ل  الاد ل السانق أن ق  ة  ت( ركنق يالنة إاصنائ ا ننك  ال ا نقعتك  التاقدب نة  ا

 فى لت،كق الا ق اليل   هذا ندل على تاانر ال ا قعتك  فى لت،كق الا ق اليلنى.
 رابعا: العتارل المنب ة بالتخرر الدراسى:  

نك   ا،نصننائكك  االجت نناعكك ،  ينام البااننث نتطبكننق اًنتب ان لتحدننند ال تننينقد  يياًنن  ا آياء ال دًي
ى ال قاي الذن  يالقا بالتديدر لهم.  الذن  تم تحدندهم على أنهنم لتنينقد  يياًن ا لن  نن بل على لدًي

ننة  ذلنت ل اقفننةالتسكن م ال بندئى فننى الرصن  الدياًننى ا، ل  منذلت ا،نصنائكك  االجت نناعكك  بكن  ل  دًي
 آياءهم فى لاقفة الاقال  التى تنبئ بالتينق الدياًى لد  التبلكذ.

 حث( المتتسط واالنحراف المعيارا وقيمة )ت( ورستتا الداللة بيث رجمتعتى الب4الجدول )

 ن المجمتعة العتارل
المتتسط 
 بالشهتر

االنحراف 
 قيمة ت المعيارا 

رستتا 
 الداللة
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 الاسل ة
 1.76 8.57 36 التاقدب ة

 ركق يالة 0.27
 1.83 8.52 32 الضابطة

 انراال ة
 2.52 9.89 36 التاقدب ة

 ركق يالة 0.17
 2.63 9.81 32 الضابطة

 اجت اع ة
 2.56 12.69 36 التاقدب ة

 ركق يالة 0.29
 2.26 12.46 32 الضابطة

عقال  لقتبطة 
 بال قاي الدياً ة

 2.13 13.52 36 التاقدب ة
 ركق يالة 0.53

 2.16 13.86 32 الضابطة

 الديجة الكل ة
 4.72 44.42 36 التاقدب ة

 ركق يالة 0.41
 5.62 44.92 32 الضابطة

نتضنننح لننن  الاننند ل السنننانق لنننا نلنننى: عننندم  جنننقي فنننق ب يالنننة إاصنننائ ا ننننك  ييجنننات ال ا نننقعتك  
 يجة الكل ة. الضابطة  التاقدب ة فى الاقال  ال نب ة للتينق الدياًى  مذلت الد

، لرنقيل 60 تم اًتخدم اًتب ان الاقالن  ال نب نة بالتنينق الدياًنى لن  إعنداي  الباانث(  دتكنقن لن  
 عقالن  18لرنقية عقالن  اجت اع نة،  18لرقية ل  عقال  انراال ة،  12لرقيل ل  الاقال  الاسل ة  12

 نات  تنم الكراءة الس كقلتقدة لل ق تقتبط بال قاي الدياً ة  م  لرقيل ياا  عنها نام  ال  تم التحسق ل 
طالن   طالبنة لن  الصنف  40 علنى عكننة يقالهنا  0.86التحسق ل  الثبات اكنث نلنأ لاالن  االيتبناط 

.، 0.486.، 0.419الثننانى اإلعننداي  م ننا تننم التحسننق لنن  الصنندب عنن  طقدننق التاننانر النندانلى فكننان 
 ،  هى يالة إاصائ ة على نرر الاكنة السابسة.0.692، 0.612

للتحسنق لن  تكنافم لا نقعتى البحنث التاقدب نة  الضنابطة تنم اسنا  انتبناي  ت(  رارسا: الي كاا:
ننط ييجننات ال ا ننقعتك  التاقدب ننة  الضننابطة لنن  الطننب  ال تننينقد   لتقضنن ح ياللننة الرننق ب نننك  لتًق

 ( نقضح ذلت.5يياً ا فى الذماء يب  تطبكق البقنالج التديدبى  الاد ل  
لحساب داللة الفروق بيث رتتسط درجات المجمتعتيث )التجر بية  ارتبار )ت( (5جدول )

 والمابطة( رث الطالب المتخرر ث دراسيا فى ال كاا وقبل تطبيق البرنارج التدر بى

االنحراف  المتتسط ن المجمتعة المت ير
 المعيارا 

رستتا  قيمة ت
 الداللة

 الذماء
 3.82 105.82 36 التاقدب ة

 ركق يالة 1.76
 4.22 103.62 32 الضابطة
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نننطى ال ا نننقعتك   نتبنننك  لننن  الاننند ل السنننانق أننننه ال تقجننند فنننق ب ذات ياللنننة إاصنننائ ة ننننك  لتًق
التاقدب ننة  الضننابطة بالنسننبة ل ت،كننق الننذماء، ل ننا ننندل علننى  جننقي تكننافم نكنه ننا فننى هننذا ال ت،كننق  تننم 

انتبناي  129ل (  دتكقن ل  تطبكق لق ات ًتانرقيي نكن ة للذماء إعداي  لح د عبد السبم،  لقدر ما
( أن لق ننات ًننتنانرقيي نكن ننة علننى 237، 1999 طبننق بصننقية فقييننة  دننق  فننماي أنننق اطنن   آنننق ن  

 ييجة عال ة ل  الثبات  الصدب فى لختلف ال ستقدات.
 : أدوات البحث

 رقياس رهارات را وراا المعرفة )إعداد الباحث( 
حدنند أباناي لهنايات لنا  ياء ال اقفنة لند  الطنب  الهدف ل  ال ق ات،  نهدف هذا ال ق نات إلنى ت

 لا قعة البحث.
( عبنناية تقنن ر لهننايات لننا  ياء ال اقفننة  ت ثلننت فننى 66  ننف ال ق ننات،  نتكننقن ال ق ننات لنن   

 ل هايات ا،كايي  ة(ا -ل هايات اإلجقائ ةا -أبااي  لهايات التسك م الذاتى
 خطوات بناء المقياس :

لنن  نننبل اإلطننبد علننى لق ننات شنن  اء ا ننقيل، ا نند  الرقلننا  ،  يننام البااننث نتصنن  م ال ق ننات -أ
 لح د ًكد يلضان.

نند  فى ضقء اإلطبد على ال سنان ر السنابسة ينام الباانث نتحدنند ا،باناي التال نة لل ق نات،  تنم تحد - 
 ايات م ا نلى :اللب

 عباية. 22ال هايات اإلجقائ ة  -2          عباية. 22لهايات التسك م الذاتى  -1

 عباية. 22ال هايات ا،كايي  ة  -3

( عبناية 66 تم يلج عبايات ال ق ات لب باضها ل كنقن ال ق نات فنى  نقيته النهائ نة لكقننا لن   
 ة.يق س 50لتدانلة ي ن تقتك ،  تسدي الديجة: م  عباية تصحح أا انا يائ ا يلكب ، ال  ال ق ات = 

 الخصائص السيمترتر ة للمقياس
 الصدق:   -أ

نرر فنننى لننن  ال تخصصنننك  فنننى علنننم الننن 9حك نننك : ينننام الباانننث بانننقا ال ق نننات علنننى  نندب ال  -1
جالاة الساهقة، الركقم، ننى ًقدف، عنك  شن ر، الييناادق، السنقدر، أًنكقط، النقان،  تنم اإلبسناء 

 فيكثق  تم اذف اللبايات ا،ي  ل  ذلت. 85على اللبايات التى تم االتراب علكها ل  
بت االيتبننناط ننننك  لا نننقد مننن  باننند  ال ا نننقد الكلنننى م إياننناي لانننال ننندب االتسننناب الننندانلى:  تننن -2

. للباند الثالنث  يند تنم اسنا  الصندب 78. للباند الثنانى، 75للباند ا، ل  81.86لل ق ات فكاننت 
 ( نقضح ذلت.6ل ق ات لهايات لا  ياء ال اقفة ع  طقدق  دب ال رقيات  الاد ل  

عبنناية لتشننباة تنند ي اننقل لهننايات التسكنن م الننذاتى  22الصنندب الانناللى:  تشننبب الاالنن  ا، ل لنن   -3
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 نسننبة الشننكقد  8.2 نسننبة التبننان   3.49 تند ي اننقل لاناهننا  ينند نلننأ الاننذي الكننال  لهننذا الاالنن  
عبنناية لتشنباة تنند ي ال هننايات  22ل نا يشننكق إلنى مقنننه عنالب يقدننا تشننبب الاالن  الثننانى لن   8.1

ل نا يشنكق إلنى مقننه  7.4 نسبة الشكقد  7.2بة التبان   نس 2.78اإلجقائ ة  يد نلأ الاذي الكال  
 عالب يقدا.

عباية لتشباة تد ي اقل ال هايات ا،كايي  ة  يند نلنأ الانذي الكنال   22 تشبب الاال  الثالث ل  
ل ننننا يشنننكق علنننى لكقننننه عننننالب يقدنننا  يننند تنننم اسننننا   7.9 نسنننبة الشنننكقد  7.6 نسنننبة التبنننان   3.32

 .*(6بالباد م ا فى الاد ل   لاالبت ايتباط اللبايات
 عبارات أبعاد رقياس رهارات را وراا المعرفة ورعارل ارتباطها بالبعد (6جدول )

عبارات رهارات 
 التقيي  ال اتى

رعارل 
 االرتباط

المهارات 
 اإلجرائية

رعارل 
 االرتباط

المهارات 
 األكاديمية

رعارل 
 االرتباط

1 
4 
7 

10 
13 
16 
19 
22 
25 
28 
31 
24 
37 
40 
43 
46 
49 
52 
55 
58 
61 
64 

0.56 
0.49 
0.69 
0.68 
0.55 
0.76 
0.72 
0.73 
0.86 
0.53 
0.64 
0.77 
0.72 
0.85 
0.56 
0.66 
0.72 
0.68 
0.67 
0.68 
0.89 
0.76 

2 
5 
8 

11 
14 
17 
20 
23 
26 
29 
32 
35 
38 
41 
44 
47 
50 
53 
56 
59 
62 
65 

0.78 
0.65 
0.64 
0.77 
0.48 
0.53 
0.56 
0.77 
0.69 
0.78 
0.54 
0.86 
0.77 
0.65 
0.49 
0.54 
0.77 
0.68 
0.86 
0.83 
0.81 
0.80 

3 
6 
9 

12 
15 
18 
21 
24 
27 
30 
33 
36 
39 
42 
45 
48 
51 
54 
57 
60 
63 
66 

0.65 
0.59 
0.72 
0.69 
0.74 
0.72 
0.80 
0.49 
0.69 
0.79 
0.76 
0.72 
0.69 
0.55 
0.59 
0.86 
0.74 
0.53 
0.82 
0.79 
0.85 
0.66 

 ثبات المقياس:   -ب

                                                 

 (.3للحق ييم   *
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طال   طالبة  اس  لاال  االيتبناط ننك  اللبنايات الرقيينة  42صف ة: على عكنة التسنك  التايئة الن -
 0.73، 0.79،  0.76ثبات ا،بااي ماآلتى  الي ج ة  مان لاال  االيتباط لل ق ات  لاالبت 

 ماننت لانالبت ثبنات  0.78عاية تطبكق:  على نرر الاكن ة السابسة لكنان لاالن  ثبنات ال ق نات إ  -
 ،  د ك  السقل بين ال ق ات على ييجة لسبقلة ل  الثبات  الصدب.0.78،  0.72،  0.73اي ا،با

 لية ال ات:  إعداد الباحث. رقياس فعا-2
 نهدف ال ق ات إلى تحدند أبااي فاال ة الذات لد  عكنة البحث. الهدف:

 
ثسنة باناي التال نة  ال( عباية تقن ر فاال نة النذات لت ثلنة فنى ا،36نتكقن ال ق ات ل    وصف المقياس:

 القغبة فى أياء الا  (. -انقةال ث -بالنرر
يام الباانث نتصن  م ال ق نات  ذلنت لن  ننبل اإلطنبد علنى لسنان ر إعنداي ي بنقت ننتنقن، لح ند  -

 السكد عبد القا   ولح د السكد، جانق عبد الح كد.
نند تال نة لل ق نات،  تنم تحد فى ضقء اإلطبد على ال سنان ر السنابسة ينام الباانث نتحدنند ا،باناي ال -

( 12( عبنناية البانند الثالنننث  12( عبنناية البانند الثننانى  12عبننايات منن  بانند م ننا نلننى البانند ا، ل  
( 36عباية  تم يلج عبايات ال ق ات لنب باضنها ل كنقن ال ق نات فنى  نقيته النهائ نة لكقننا لن   

 يق سة. 35 ،ال  ال ق ات: يلكب –أا انا  –عباية لتدانلة ي ن تقتك ،  تسدي الديجة: يائ ا 
 الخصائص السيمترتر ة للمقياس:  

 الصدق:-أ
لنن  ال تخصصننك  فنى جالاننات السنناهقة،  9 :  يننام الباانث باننقا ال ق ننات علنى  ندب ال حك ننك -1

الركننقم، ننننى ًننقدف، الننقان، عننك  شنن ر، اليينناادق، السننقدر، أًننكقط  تننم اإلبسنناء علننى اللبننايات 
 % فيكثق  اذفت اللبايات ا،ي  ل  ذلت.85التى مان االتراب علكها ل  

الدانلى: تم إيااي لاالبت االيتباط نك  لا قد م  باد  ال ا قد الكلنى لل ق نات   دب االتساب -2
 للباد الثالث. 0.75للباد الثانى،  0.72للباد ا، ل  0.76فكان 

انقة  ينند نلننأ الاننذي عبنناية لتشننباة تنندب اننقل ال ثنن 12لصنندب الانناللى:  تشننبب الاالنن  ا، ل لنن  ا -3
ل ننا يشننكق إلننى مقنننه عننالب  6.72 نسننبة الشننبقد  6.32 نسننبة التبننان   3.76الكننال  لهننذا ا،لنن  

 يقدا.
عبناية  لتشنباة تند ي انقل الثسنة بنالنرر  يند نلنأ الانذي الكنال  لهنذا  12تشبب الاال  الثنانى: لن   

 لى مقنه عالب  يقدا . ل ا يشكق إ 6.98 نسبة الشكقد  7.2 نسبة التبان   3.36الاال  
عبناية  لتشنباة تند ي انقل القغبنة فنى الا ن   يند نلنأ الانذي الكنال   12تشبب الاال  الثالث: لن   

ل ا يشكق إلى مقننه عنالب  يقدنا ،  الاند ل  6.87 نسبة الشكقد  6.12 نسبة التبان   2.89لهذا الاال  
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 يتباطها بالباد.نقضح عبايات أبااي لق ات فاعل ة الذات  لاالبت ا *(7 

                                                 

 (.4للحق ييم   *
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 عبارات أبعاد رقياس فاعلية ال ات ورعارل ارتباطها بالبعد (7جدول )

 عبايات ال ثانقة
لاال  
 الثسة االيتباط

لاال  
 القغبة فى الا   االيتباط

لاال  
 االيتباط

1 
4 
7 

10 
13 
16 
19 
22 
25 
28 
31 
24 

0.66 
0.72 
0.59 
0.68 
0.77 
0.78 
0.52 
0.59 
0.49 
0.73 
0.76 
0.72 

2 
5 
8 

11 
14 
17 
20 
23 
26 
29 
32 
35 

0.56 
0.85 
0.49 
0.86 
0.52 
0.54 
0.62 
0.77 
0.68 
0.86 
0.72 
0.78 

3 
6 
9 

12 
15 
18 
21 
24 
27 
30 
33 
36 

0.76 
0.68 
0.53 
0.56 
0.76 
0.86 
0.59 
0.64 
0.68 
0.69 
0.72 
0.76 

 )ب( ثبات المقياس: 
 التجزئة النصفية:

البننة  اسننن  لاالننن  االيتبننناط نكنننت اللبنننايات الرقيينننة  الي ج نننة طالننن   ط 42( علننى عكننننة التسننننك  1 
  لاالبت ثبات ا،بااي ماآلتى:  مان لاال  االيتباط لل ق ات

. 0.75،  0.68، 0.72( إعننناية التطبكنننق علنننى نرنننر الاكننننة السنننابسة فكنننان لاالننن  ثبنننات ال ق نننات 2 
  د ك  السقل بين ال ق ات على ييجة لسبقلة ل  الثبات  الصدب.

 البرنارج التعليمى المقترح:
ب قاجاننة ا،ين ننات ال تااننة ت كنن  البااننث لنن  اًننتخبل باننر أًننالك  الننتالم  ا،نشننطة  رقدريية:

التننننى أعنننندت  فسننننا  لنظقدننننة الننننذماء ال تانننندي  د كنننن  تطب سهننننا لننننب ذ   االات اجننننات الخا ننننة  نا ننننة 
الاهناا الاصنبى علنى تبلكنذ ال تينقد  يياًن ا   يند اًنتاان الباانث فنى  ضنب التصنقي ال ستنقى لقاندة 

الصننف الثنننانى اإلعنننداي  الرصننن  الدياًنننى الثنننانى فنننى ضنننقء ا،ًنننالك   ا،نشنننطة السائ نننة علنننى نظقدنننة 
،نق ، الذماء ال تادي. اكترى البااث فى   ارة القادة على ا،نشنطة التديدسن ة السائ نة علنى النذماء الل

صن  اماء الطب انى.  هنم النذماء ال تاندي النذ  الذماء ال كانى، الذماء الحقمى، الذماء االجت اعى، الذ
علننى النسنن  ا،علننى عننند الطننب  عكنننة البحننث اكننث ينندم ال رهننقم لننقة بالننذماء الل،ننق  ثننم ال كننانى ثننم 

ألننا بالنسننبة للننذماء االجت نناعى  الشخصننى فسنند تضنن نتها ا،نشننطة التديدسنن ة فننى  الحقمننى ثننم الطب اننى.
 مذلت فى  قية ا،نشطة الرقيية، يندلت القاندة ال صنارة  قية التالم التاا نى  الا   فى ج اعات 

 فى  قية يلك  لالم،  أ ياب ع   لتبلكذ لتكقن لقشدا  لهم فى السكق فى القادة.
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 أسس بناا البرنارج:
 –ال حتننق   –لناًننبة إجننقاءات البقنننالج لخصننائا  نقع ننة عكنننة البحننث لنن  اكننث ا،هننداف  (  1 

 سقدم.الت –االًتقات ا ات التال   ة 
 ( االيتباط نك  لحتق  البقنالج  طقب التديدر  ا،نشطة ال ستخدلة. 2  
ه. 3    ( لقاعاة التسلس  ال نطسى فى ييً 
 ( لقاعاة لبدأ البناء  التنظ م. 4  
 ( لق نة البقنالج. 5  
 ( لقاعاة لبدأ الرق ب الرقيية. 6  

 األهداف العارة للبرنارج:
ة ل-1  ا  ياء ال اقفةلهايات لساعدة الطب  على ل اًي

 ل اقى ة.اًتثاية لقايي الطب  ا -2
 ن  ة بار ا،نشطة الخا ة بالذماء ال تادي للطب .ت -3
 حسك  فاال ة الذات للطب  ال تينقد  يياً ا .ت -4
 فى فاال ة البقنالج. يياًة ال شايمة -5
 دع م االتااهات اإلياان ة  اداية الثسة بالنرر.ت -6

 -المستخدرة فى البرنارج التدر بى،  تاالستراتيجيا
  -قلجالنننتالم ال بننن -لتانننا ني ال ا قعنننات ا -اشنننقالنننتالم ال ب -ال نايشنننة  –ال ا قعنننات التاا ن نننة  -1

 قفة.لا  ياء ال ا -لت،ذية القاجاة ا -التسك م الذاتى 
 إجرااات تنفي  البرنارج:

منن  ييت ًننتقن يق سننة ب انندل ثننبث  ًنناعة النن  21ًننت،قب تنركننذ البقنننالج ًننباة أًننان ب ب انندل ا -1
 يي ت أًبقع ا .

تطبكننق البقنننالج علننى أفننقاي ال ا قعننة التاقدب ننة لقضننحا  لا  ننة البقنننالج  يي ل فننى نيننام البااننث  -2
 تن  ة لهايات لا  ياء ال اقفة  فاال ة الذات.

 ث أفقاي ال ا قعة التاقدب ة على االنتظام.ا -3
 اية تسك م ذاتى ل باظة ال تديبك  بالبقنالج.اًت   يدم البااث بطاية لباظة  -4
 ام البااث نتطبكق لق ات التثبكت ل  فاعل ة البقنالج ثم تسقم ا،ياء.ي -5

 رحتتا البرنارج:
 :أهدافه رثاللبقنالج لسدلة ع  البقنالج  تقض ح اتض    -1

  ذماء لنطسى(. نقت  لحتقدات القادة  -
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  ذماء طب اى(.  ي كي نك  الحسائق -
  ذماء لًق سى(.  يشقى ال را  م -
  ذماء شخصى(.  نلخا ال قضقعات  -
  ذماء اقمى(.   ياق  بار ا،نشطة -
  ذماء اجت اعى(. يشايه فى إجقاء التااي   -
  ذماء لكانى(. يابق ع  ال را  م بيًلق  عل ى  -
 يطقى أفكاي ع  القادة  ذماء ل،ق (.  -

طالنن   طالبننة  24ثننم يننام البااننث با نن  يياًننة اًننتطبع ة علننى الخطننة اليلن ننة لتنركننذ البقنننالج  -2
 للتيكد ل  أن لحتق  البقنالج نتناً  لب لستق  ال تديبك   للتحسق ل  أنشطته  لد  فاعلكته.

 أواًل: النتائج الخاصة بفاعلية المعالجة التجر بية:
ننط ييجننات االنتبننايات التحصننكل ة لحسننا  نتننائج االنتبننايات التحصننكل ة يننام البااننث ب -1 حسننا  لتًق

ال ا قعننة التاقدب نننة فننى مننن  انتبنناي لننن  االنتبنننايات التحصننكل ة فنننى نهايننة مننن  ييت لننن  يي ت 
 البقنالج.

 (8جدول )
 رتسيقى رنطقى اجتماعى شخصى طبيعى حركى رمانى ل تا  الدرس

1 3.3 3.2 3.4 3.2 3.1 3.5 3.1 3.3 
2 3.6 3.4 3.7 3.4 3.3 3.6 3.3 3.4 
3 3.9 3.7 4.2 3.6 3.5 3.7 3.2 3.5 
4 4.3 4.1 4.5 3.2 3.6 3.6 3.6 3.8 
5 4.6 4.4 4.6 3.4 3.8 3.7 3.3 4.4 
6 4.8 4.6 4.9 3.6 4.0 4.2 4.3 4.8 

نتضننح لننن  الانند ل السنننانق أن التننديد  فنننى البقنننالج منننان لننه تنننيثكق علننى أياء ال تنننديبك  لقضنننب 
 البحث على ا،نشطة ال سدلة لهم فى البقنالج.

لق نننات التثبكنننت لننن  فاعل نننة ال االانننة التاقدب نننة لحسنننا  نتنننائج لق نننات التثبكنننت لننن  فاعل نننة نتنننائج 
ال االانننة التاقدب نننة ينننام الباانننث بحسنننا  النسنننبة ال  قدنننة الًنننتاابات ال تنننديبك  علنننى مننن  عبننناية لننن  

 ( نقضح ذلت.9عبايات ل  لق ات التثبكت  الاد ل  
 (9جدول )

 ال أحياناً  دائماً  العبارة ال أحياناً  ائماً د العبارة ال أحياناً  دائماً  العبارة
1 100 - - 9 100 - - 17 100 - - 
2 98 2 - 10 100 - - 18 99 1 - 
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3 100 - - 11 99 1 - 19 100 - - 
4 99 - 1 12 99 - 1 20 99 - 1 
5 99 1 - 13 100 - - 21 100 - - 
6 100 - - 14 100 - - 22 99 - 1 
7 100 - - 15 99 - - 23 100 - - 
8    16    24 99 1 - 

ننط التثبكننت ال  قدننة الًننتاابات ال تننديبك  يائ ننا   نلننأ   %( 91نتضننح لنن  الانند ل السننانق أن لتًق
%(  هنننذا يشنننكق إلنننى اًنننتراية ال تنننديبك  لننن  البقننننالج م نننا أن ال سننناي التنركنننذ  3%( ال  6 أا اننننا   

 للبقنالج مان لحسسا  ،هدافه.
 بفروض البحث:ثانيًا النتائج الخاصة 

 فيما يتعلق بنتائج الفرض الرئيسى األول ال ا ينص على أنه:
نننط ييجنننات مننن  لننن  ال ترنننقيك   الاننناينك   ال تنننينقد  تقجننند فنننق ب ذ -1 ات ياللنننة إاصنننائ ة ننننك  لتًق

 يياً ا فى لهايات لا  ياء ال اقفة  فاعل ة الذات يب  تطبكق البقنالج.
ننط ييجننات منن  لنن  الطننب  ال ترننقيك   الانناينك  تقجنند فننق ب ذات ياللننة إاصننائ ة نننك    -أ لتًق

  ال تينقد  يياً ا فى لهايات لا  ياء ال اقفة يب  تطبكق البقنالج.
ننط ييجننات منن  لنن  الطننب  ال ترننقيك   الانناينك  تقجنند فننق ب ذ -  ات ياللننة إاصننائ ة نننك  لتًق

  ال تينقد  يياً ا فى فاال ة الذات يب  تطبكق البقنالج.
 ( نقضح ذلت.10هذا الرقا تم اًتخدام تحلك  التبان  ا،ااي   الاد ل   النت اي  حة 
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 تحليل التبايث األحادا فى رهارات را وراا المعرفة وفعالية ال ات (10جدول )

 المت يرات
رصدر 
 التبايث

رجمتع 
 المربعات

درجة 
 الحر ة

رتتسط 
 المربعات

 قيمة ف
رستتا 
 الداللة

لهايات لا 
 ياء 
 ال اقفة

نك  
 ا قعاتال 

5519.49 2 2778.74 

يان   0.01 357.62
 ال ا قعات

1839.53 243 776.22 

  245 7391.022 ال ا قد

فاال ة 
 الذات

نك  
 ال ا قعات

7433.67 2 3716.83 

يان   0.01 205.89
 ال ا قعات

4278.72 243 180.52 

  245 1171.40 ال ا قد
نط ييجنات من  لن  الطنب  نتضح ل  الاد ل السانق  جنقي فنق ب ذ ات ياللنة إاصنائ ة ننك  لتًق

اي  ت( ال ترقيك   الااينك   ال تينقد  يياًن ا لنذا ينام الباانث بال سايننة لكن  لا نقعتك  باًنتخدام انتبن
 ( تقضح ذلت. 12  (،11 الادا ل  

 ارتبارات للمقارنة بيث رجمتعات المتفتقيث (11جدول )
 فة وفعالية ال اتوالعادييث فى رهارات را وراا المعر 

 المتتسط ن المجمتع المت يرات
االنحراف 
 قيمة ت المعيارا 

رستتا 
 الداللة

حج  
 األثر

 ال ترقيقن  لهايات لا  ياء ال اقفة
 الااينقن 

82 
82 

155.22 
98.33 

8.2 
18.2 

5.812 
 0.01 0.18 

 فاال ة الذات
 ال ترقيقن 
 الااينقن 

82 
82 

95.16 
66.72 

6.56 
14.42 4.26 0.01 0.08 

(  جننننقي فننننق ب ذات ياللننننة إاصننننائ ة نننننك  الطننننب  ال ترننننقيك  11نتضننننح لنننن  الانننند ل السننننانق  
  الااينك  فى لهايات لا  ياء ال اقفة  فاال ة الذات لصالح الطب  ال ترقيك  يياً ا.
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 ارتبار )ت( للمقارنة بيث رجمتعات المتفتقيث (12جدول )
 ة وفعالية ال اتوالمتخرر ث دراسيا فى رهارات را وراا المعرف

 المتتسط ن المجمتع المت يرات
االنحراف 
 قيمة ت المعيارا 

رستتا 
 الداللة

حج  
 األثر

لهايات لا  ياء 
 ال اقفة

 ال ترقيقن 
 ال تينق ن 

82 
82 

154.36 
62.24 

8.5 
16.15 

14.86 
 0.01 0.56 

 فاال ة الذات
 ال ترقيقن 
 ال تينق ن 

82 
82 

78.56 
46.32 

6.30 
15.23 15.32 0.01 0.57 

(  جننننقي فننننق ب ذات ياللننننة إاصننننائ ة نننننك  الطننننب  ال ترننننقيك  12نتضننننح لنننن  الانننند ل السننننانق  
  ال تينقد  يياً ا على م  ل  لهايات لا  ياء ال اقفة  فاال ة الذات لصالح الطب  ال ترقيك .

 ارتبار )ت( للمقارنة بيث رجمتعات العادييث (13جدول )
 اا المعرفة وفعالية ال اتوالمتخرر ث دراسيا فى رهارات را ور 

 المتتسط ن المجمتع المت يرات
االنحراف 
 المعيارا 

قيمة 
 ت

رستتا 
 الداللة

حج  
 األثر

لهايات لا  ياء 
 ال اقفة

 الااينقن 
ال تينق ن 

 يياً ا

82 
82 

96.63 
63.11 

9.23 
19.12 

7.32 
 0.01 0.25 

 فاال ة الذات
 الااينقن 

ال تينق ن 
 يياً ا

82 
82 

92.12 
45.32 

14.46 
15.13 8.86 0.01 0.30 

(  جنننننقي فننننق ب ذات ياللنننننة إاصنننننائ ة ننننننك  الطنننننب  الاننننناينك  13نتضننننح لننننن  الاننننند ل السنننننانق  
  ال تينقد  يياً ا على م  ل  لهايات لا  ياء ال اقفة  فاال ة الذات لصالح الطب  الااينك .
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 ارتبار )ت( للمقارنة بيث رجمتعات المتفتقيث (14جدول )
 متخرر ث دراسيا فى رهارات را وراا المعرفةوالعادييث وال

االنحراف  المتتسط ن المجمتعة
 المعيارا 

قيمة 
 ت

حج   رستتا الداللة
 األثر

 ال ترقيقن 
 الااينقن 

82 
82 

156.32 
96.22 

8.6 
17.12 

6.2 
 0.01 0.36 

 ال ترقيقن 
 ال تينق ن يياً ا  

82 
82 

157.34 
62.89 

7.9 
17.62 5.67 0.01 0.75 

 الااينقن 
 ال تينق ن يياً ا

82 
82 

95.82 
63.96 

8.65 
13.85 8.73 0.01 0.46 

 ارتبار )ت( للمقارنة بيث رجمتعات المتفتقيث (15جدول )
 والعادييث والمتخرر ث دراسيا فى فعالية ال ات

 المتتسط ن المجمتعة
االنحراف 
 قيمة ت المعيارا 

رستتا 
 الداللة

حج  
 األثر

 ال ترقيقن 
 الااينقن 

82 
82 

98.12 
67.36 

6.49 
13.12 4.89 0.01 0.79 

 ال ترقيقن 
ال تينق ن 

 يياً ا  

82 
82 

89.32 
48.86 

7.12 
12.36 10.12 0.01 0.58 

 الااينقن 
ال تينق ن 

 يياً ا

82 
82 

66.37 
49.12 

8.13 
9.12 9.65 0.01 0.46 

 ( وجتد فروق ذات داللة إحصائية بيث كل رث:  15(، )14يتمح رث الجدول )
 ترقيك   الااينك  لصالح ال ترقيك .الطب  ال  -
 الطب  ال ترقيك   ال تينق ن يياً ا لصالح ال ترقيك . -

 الطب  الااينك   ال تينق ن يياً ا لصالح الااينك . -
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 يتمح رث الجداول السابقة:  
أننه تقجنند فننق ب ذات ياللننة إاصننائ ة نننك  من  لنن  الطننب  ال ترننقيك   الانناينك   ال تننينقد  يياًنن ا 

 ايات لا  ياء ال اقفة  فاال ة الذات،  بذلت تحسق الرقا ا، ل.فى له
  هذا ياا  ال تالم ياييا على انت اي ال هنايات ال ناًنبة  ال القلنات،  أن يسنقي لتنى  م نف يطبنق

 اًتقات ا ات الذماء ال تادي فى تن  ة لهايات لا  ياء ال اقفة  فاال ة الذات  ركقها.
ى أن الطننب  ال ترننقيك  يات نند ن علننى لننا ننتاننه البننناء ال اقفننى ( إلنن1996 دشننكق فتحننى اليدننات  

لدنهم،  ل  ثم فهن ال اقفة لدنهم تختلف فى نصائصها ع  نصائا لندنبتها، م نا أنهنم ايانانكقن 
 فى اشتاب االًتقات ا ات التى تترق لب طب اة ال هام  ال ت،كقات التى نتنا لقنها.

علنننى لهنننايات لنننا  ياء ال اقفنننة  فاال نننة النننذات إلنننى أن  أشنننايت الدياًنننات  البحنننقث التنننى أجقدنننت 
الطنننب  ال ترننننقيك  أكثننننق تقظ رننننا ل هنننايات لننننا  ياء ال اقفننننة لثنننن  لهنننايات التنظنننن م الننننذاتى  ال هننننايات 

 (.403،  1996اإلجقائ ة  فتحى اليدات 
، ألام لصنطرى 1997، ياي 1996 تترق نت اة هذا الرقا لب نتائج يياًة م  ل  يياًة لايه 

أنننه تقجنند فننق ب نننك  منن  لنن  الطننب  ال ترننقيك   الانناينك   ال تننينقد   2004، لح نند يدنناا 2001
كثننق يياًنن ا فننى لهننايات لننا  ياء ال اقفننة أنهننم أكثننق تنظ  ننا  تخط طننا  تسقد ننا ذات ننا ل هنناياتهم  أنهننم أ

ثننانقة م فننى ال تحصننكل ا فننى ال هننايات ا،كايي  ننة  ال هننايات اإلجقائ ننة م ننا أن فاال ننة الننذات لنندنهم عننالكه
كثننق فننى أياء ال هننام ال كلننف نهننم  أكثننق ثسننة فننى أيائهننم لهننم  أكثننق يغبننة فننى أياء الا نن  ال كلرننك  بننه  أ

ى لشننايمة  أنهننم أكثننق اًننتخدالا الًننتقات ا ات ذمنناءتهم ال تانندي لثنن  الننذماء الل،ننق   ال كننانى  الحقمنن
رنقا ك  نهنا.  بنذلت ي كن  السنقل بنين ال الطب اى  االجت اعى  أكثنق تقظ رنا لهنا فنى أياء ال هنام ال كلرن

 اقفنة ا، ل يد تحسق ل   جقي فق ب نك  ال ترقيك   الااينك   ال تينقد  يياً ا فى لهايات لنا  ياء ال
  فاال ة الذات. 

 فيما يتعلق بالفرض الرئيسى الثانى ال ا ينص على أنه:  
نننط ييجنننات الطنننب  ال  -1  تنننينقد  يياًننن ا بال ا قعنننة تقجننند فنننق ب ذات ياللنننة إاصنننائ ة ننننك  لتًق

ننط ييجننات الطننب  ال تننينقد  يياًنن ا بال ا قعننة الضننابطة فننى لهننايات لننا  ياء ال اقفننة   لتًق
  فاال ة الذات باد تطبكق نقنالج الذماء ال تادي لصالح ال ا قعة التاقدب ة.

 و تفرع رث الفرض الرئيسى الفروض الفرعية التالية وهى كما يلى:  
نننط ييجنننات الطنننب  ال تنننينقد  يياًننن ا بال ا قعننننة تقجننند فنننق ب ذا  -أ ت ياللنننة إاصنننائ ة ننننك  لتًق

ننط ييجننات الطننب  ال تننينقد  يياًنن ا بال ا قعننة التاقدب ننة فننى لهننايات لننا  ياء  التاقدب ننة  لتًق
 ال اقفة باد تطبكق نقنالج الذماء ال تادي لصالح ال ا قعة التاقدب ة.

ًنننط ييجنننات الطنننب  ال تنننينقد  يياًننن ا بال ا قعننننة تقجننند فنننق ب ذات ياللنننة إاصنننائ ة ننننك  لتق   - 
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ننط ييجنات الطننب  ال تنينقد  يياًنن ا بال ا قعننة الضنابطة فننى فاال نة الننذات بانند  التاقدب نة  لتًق
 تطبكق نقنالج الذماء ال تادي لصالح ال ا قعة التاقدب ة. 

 ( نقضح ذلت. 17 النت اي  حة هذا الرقا تم اًتخدام انتباي  ت(  الاد ل  
 ارتبار )ت( للمقارنة بيث رجمتعتى البحث )التجر بية والمابطة( (16) جدول

 رث الطالب المتخرر ث دراسيا فى رهارات را وراا المعرفة وفعالية ال ات

 المتتسط ن المجمتع المت يرات
االنحراف 
 المعيارا 

 قيمة ت
رستتا 
 الداللة

حج  
 األثر

لهنننايات لننننا  ياء 
 ال اقفة

 التاقدب ة
 الضابطة

36 
32 

129.82 
88.16 

13.92 
33.72 7.65 0.01 0.61 

 التاقدب ة فاال ة الذات
 الضابطة

36 
32 

81.82 
49.89 

9.98 
27.11 8.15 0.01 0.78 

نط ييجنات ال ا قعنة 16نتضح ل  الاد ل السانق   (  جقي فنق ب ذات ياللنة إاصنائ ة ننك  لتًق
ننط ييجننات ال ا قعننة الضننابطة فننى منن  لنن  لهننايات لننا  ياء ال اقفننة  فاال ننة الننذات  التاقدب ننة  لتًق

 لصالح ال ا قعنة التاقدب نة،  منذلت نتضنح أن اانم ا،ثنق للبقننالج التنديدبى منان مبكنقا ل نا نندل علنى
 لد  فاعل ة تيثكق البقنالج فى تن  ة لهايات لا  ياء ال اقفة  فاال ة الذات.

ديد  الطننننب  علننننى  د كنننن  ترسننننكق النتننننائج السننننابسة  التننننى تنننندل علننننى  ننننحة الرننننقا الثننننانى بينننننه تنننن
لن   اًتقات ا ات النذماء ال تاندي لن  ننبل تسنديم لا قعنة ا،نشنطة ال قتبطنة بالنذماء ال تاندي ال ختناية

نننبل هننذا البقنننالج يسننتط ب الطننب  تن  ننة لهننايات لننا  ياء ال اقفننة لنن  اكننث تن  ننة لهننايات الضننبط 
التننى   لت تن  ننة ال هننايات ا،كايي  ننة اإلجقائننى  التننى تتضنن   التخطنن ط  التنظنن م  ال قاقبننة الذات ننة،  مننذ

اتى  التنى تتض   ال هايات ال اقفة التسقدقدة  ال اقفة اإلجقائ ة  ال اقفة الشقط ة،  لهايات التنظ م النذ
ت تتض   القعى بهنااا ال ه ة  القعى ب تطلبات ال ه ة  االتااهات اإلياان ة نحق لهام الرص   لننا

ة فنى م ذات لندنهم فاال نة النذات اكنث ال ثنانقة فنى أياء ال ه نة  الثسنالتالم  النيلبء فنى الرصن .  لن  ثن
 إجقائها  القغبة فى الا   فى إجقاء ال ه ات.

نة لا قعننة لن  االًننتقات ا ات  ف ن  نننبل البقننالج التننديدبى ينام الطننب  ال تنينقد  يياًنن ا ب  اًي
ن ذجنة لرنشنطة  ال نايشنات الرقيينة ال قتبطة بالذماء ال تادي لث  النتالم التانا نى ننك  ال ا قعنات،  ال

 الا اع ننة فننى ا،نشننطة ال سدلننة  ذلننت الاصننف الننذهنى فننى تقلكنند أفكنناي جدننندة  يلاهننا لننب ا،فكنناي 
ا،ننننق  أي  ذلنننت إلنننى تن  نننة ال هنننايات اإلجقائ نننة،  ا،كايي  نننة  التنظننن م النننذاتى  التنننى أيت إلنننى تن  نننة 

كتسانها  التى ند يها إلنى تن  نة فاال نة النذات نت ثلنه فنى لهايات لا  ياء ال اقفة  الا   على تن كتها  ا
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ال ثننانقة  الثسننة بننالنرر  القغبننة فننى أياء الا نن  ال كلننف نهننا  تتضنن   تن  ننة هننذا الرننقا لننب يياًننة منن  
، لح ند أننق 2000، مقافنق 1999، ننقه  1998، يياًة ياي   1997، يياًة ياي  1996ل  لايه 

 .2007الح ب   عبد ال ات د ، 2005، إننات الاشق  2004هاشم 
 :  الذ  ننا على أنهفيما يتعلق بالفرض الرئيسى الثالث 

ب ذات ياللننة إاصننائ ة نننك  الق اًننك  البانند   التتباننى فننى لهننايات لننا  ياء ال اقفننة ال تقجنند فننق   -3
  فاال ة الذات للطب  ال تينقد  يياً ا بال ا قعة التاقدب ة.

 لث الفروض الفرعية التالية وهى كما يلى:و تفرع رث الفرض الرئيسى الثا
ال تقجنند فننق ب ذات ياللننة إاصننائ ة نننك  الق اًننك  البانند   التتباننى فننى لهننايات لننا  ياء ال اقفننة  -أ

 للطب  ال تينقد  يياً ا بال ا قعة التاقدب ة.
ال تقجنند فننق ب ذات إاصننائ ة نننك  الق اًننك  البانند  التتباننى فننى فاال ننة الننذات للطننب  ال تننينقد   - 

 يياً ا بال ا قعة التاقدب ة.

 ( نقضح ذلت.16النتباي  حة هذا الرقا، تم اًتخدام انتباي  ت(  الاد ل  
 نة بيث القياسيث البعدا والتتبعىارتبار )ت( للمقار  (17جدول )

 فى رهارات را وراا المعرفة وفعالية ال ات للطالب المتخرر ث دراسيا

االنحراف  المتتسط القياس المت يرات
 عيارا الم

قيمة 
 ت

رستتا 
 الداللة

حج  
 األثر

لهننننننننننننايات لننننننننننننا  ياء 
 ال اقفة

 الباد 
 التتباى

129.82 
125.26 

13.92 
 0.56 ركق يالة 7.78 12.88

 فاال ة الذات
 الباد 
 التتباى

81.82 
79.82 

9.98 
 0.72 ركق يالة 8.33 9.52

نط ييجنات ا17نتضح ل  الاد ل   لطنب  بال ا قعنة ( عدم  جقي فق ب يالنة إاصنائ ا ننك  لتًق
التاقدب ننة علنننى الق ننات الباننند   التتباننى فنننى لهنننايات لننا  ياء ال اقفنننة  فاالننة النننذات. ل ننا نننندل علنننى 
اًننت قاي تننيثكق البقنننالج لنند  الطننب  ال تننينقد  يياًنن ا بال ا قعننة التاقدب ننة نننبل الق ننات التتباننى. 

ق نتائاننه بننين التننديد  علننى  تنندل هننذل النتننائج علننى تحسننق  ننحة الرننقا الثالننث،  الننذ  ي كنن  ترسننك
اًننتقات ا ات  أنشننطة الننذماء ال تانندي أي  إلننى تن  ننة لهننايات لننا  ياء ال اقفننة  فاال ننة الننذات،  بتتننابب 
 تننننننندايدبهم ننننننننمي  إلنننننننى تن  نننننننة هنننننننذان ال ت،كنننننننقان. إن التنننننننديد   النننننننقعى با،نشنننننننطة ال اقفنننننننة ياننننننننى 

 
 اقى ة  التا ق فنى فه هنا  اًتكشناف أباايهنا انتسال ال تالم إلى القعى بيه  ة هذل ال هايات لا  ياء ال
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 (.703، 2000 االًتدالل ل  نبل البحث  التسصى.   ل م عبكد 
 بتتنننابب تنننديد  الطنننب  ال تنننينقد  يياًننن ا بال ا قعنننة التاقدب نننة علنننى لهنننايات لنننا  ياء ال اقفنننة 

 هنذا  لنا ننمي  إلنى ذلنت  فاال ة نبل البقنالج التديد   تتاى لهنم إياية لهنايات الترككنق ال ختلرنة  من 
نبنننقا أه  نننة اًنننتقات ا ات النننذماء ال تاننندي  فنننى تن  نننة لهنننايات الترككنننق  فاال نننة النننذات  لهنننذا  ضنننات 
 لهننايات لننا  ياء ال اقفننة علننى هك نننة أنشننطة باًننتخدام الننذماء ال تانندي. ،ننننه لكننى يكننقن الرننقي لتال نننا

تها نقل ا.  أا د جانق،   (.13، 2002ناجحا فسد يحتا  إلى ل اًي
إن تن  نننة لهنننايات لنننا  ياء ال اقفنننة لهنننا ق  نننة تقبقدنننة،  ذلنننت نتتنننابب انننقل الطنننب  علنننى لاقفنننة 

 طقدستهم فى الترككق  القعى با ل ات تال هم. اتى ت كنهم ل  اًت اا  ال اايف بصقية جكدة.
  ال تسننف انند ي الننتالم عننند اكتسننا  ال القلننات  ال اننايف ننن  الننند لنن  تاا اهننا إلننى تطبكننق ال اقفننة،

ت  داننى ذلنت أن يضنب ال ننتالم لالقلاتنه  لهايتنه علننى لحن  التاقبنة  لاايشننتها  ال قااننة ننك  السننلب ا
 (.26، 2001 اإلياان ات ل  أج  التقافق فى الح اة.  لح د عبد ال نام، 

افنة مفالتالم الذ  نمي  إلى انتسال أثقل إلى ال قاينف ال ختلرنة فنى الح ناة، للنشناط عسلنى ننندلج فنى 
 (.287، 2006سات  على ا،نا فى ااقات الدياًة  فى ا،ًقة جانق عبد الح كد ال ًم

 لنن  هنننا نانند أن التننديد  باًننتخدام اًننتقات ا ات الننذماء ال تانندي فهننق نننب شننت يسنناعد ال تال ننك  
علننى فهننم لننا ياننقا علننكهم لنن  لاننايف  نبننقات  لنن  ثننم فهننق نث ننق لنندنهم ال هننايات بينقاعهننا  نا ننة 

 (  تترننق نت اننة هننذا2005،186ال اقفننة  ديدنند لن  فاال ننة الننذات لنندنهم  ا ند الخالنند، لهنايات لننا  ياء 
، ادننن  ننند ن، 2000، ًنن كث 1997،  يياًننة ياي  1996الرننقا لننب نتننائج يياًننات منن  لنن  لننقه 

.  دنننق  الباانننث أن 2007، الح نننب   عبننند ال ات ننند 2005، ا ننند الخالننند 2006فضنننلقن الننندلقاي  
 ا ات النننذماء ال تاننندي، ًننناعد علنننى تن  نننة لهنننايات لنننا  ياء ال اقفنننة  فاال نننةالبقننننالج الخنننال باًنننتقات 

 الذات.
 توصيات البحث :

 : فى  تا نتائج البحث ورناقشته، يممث تقدي  رجمتعة رث التتصيات كما يلى
ة لقاعنناة الرننق ب الرقييننة نننك  الطننب  ال ترننقيك ،  الانناينك ،  ال تننينقد  يياًنن ا لنن  اكننث أن لاقفنن -

 نقااى يقته  نقااى ضاره نن ى لديه لهايات لا  ياء ال اقفة  فاال ة الذات. ك  طال  ن
 لقاعاة الرق ب الرقيية نك  الطب   تحسك  لا لدنهم ل  اًتقات ا ات. -

 تشا ب الطب  على الت ست ب بايب التديد  ال اقفى. -

ة لهايات لا  ياء ال اقفة أثناء التالم. -  تشا ب الطب  على ل اًي

ل نك  علنى تصنن ف ال تال نك  اسن  ننقد النذماء ال تاندي السنائد نكننهم  اًنتخدام النذماء تديد  ال ا -
 السائد لتن  ة الذماء ال تادي الضل ف.
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 تقفكق لصايي التالم الخا ة ننظقدة الذماء ال تادي  اًتقات ا ات تن كتها. -

 القعى نبق فكبت الذماء ال تادي  أًالك  التالم لد  التبلكذ. -

  ا ات الذماء ال تادي فى التديدر اللر ات الخا ة.تا  م اًتقات -

 مقترحات البحث :

فى ضقء لا أًرق عنه البحث ل  نتائج، ي ك  تسنديم لا قعنة لن  ال ستقانات  ال شنكبت البحث نة 
 التال ة:

يياًننننة الرننننق ب نننننك  منننن  لنننن  الطننننب  ال قهننننقبك   الانننناينك   ذ    نننناقبات الننننتالم فننننى باننننر  -
 ق نقنالج لاقفى لتن كتها.اًتقات ا ات ال اقفة  أث

فاال ننة نقنننالج تننديد  لننا  ياء لاقفننى علننى لهننايات لننا  ياء ال اقفننة  فاال ننة الننذات لنند  طننب   -
 ال قالة الثانقدة.

 يياًنننة الرنننق ب ننننك  ال قهنننقبك   الاننناينك   ال تنننينقد  فنننى لهنننايات الترككنننق اإلننننداعى  النايننند  أثنننق -
 نقنالج باًتخدام الذماء ال تادي لتن كتها.

 يياًة الاقالم النرس ة ال نب ة ل هايات لا  ياء ال اقفة. -

 فاعل ة اًتقات ا ات الذماء ال تادي على الدافل ة لإلنااا لد  الطب  ال تينقد  يياً ا.  -
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 ـراجــعالم

( :  تن  ة بار ال هايات  أياء ال اقفة لد  الطب  ال ال ك  لالنة 2002أا د جانق السكد   -1
 ياء ال اقفة لندي الطنب  الاناللك  لالنة يياًنات فني تن  ة بار لهايات لا 

  15، 57ل  77ال ناهج لهام التديد  الادي 

ى ( : أثننق نقنننالج باًنتخدام الننذماء ال تانندي  النتالم التاننا نى علنن2007الح نب   عبنند ال ات ند   -2
 التحصك   االتاال نحق ال اية، مل ة التقب ة، جالاة الركقم.

 قبات التالم، الساهقة، ياي الركق الاقبى.( :   ا2000السكد ًل  ان   -3

( : لد  فاال ة تسك م ا،ياء باًتخدام أنشطة الذماء ال تادي فى اكتشناف 2001إلام لصطرى   -4
 .250،   199، ل 11ال قهقبك ، لالة مل ة التقب ة بيًكقط، جيء 

نالة يمتنقيا 2005إننات فاي ب   -5 ب نة ل، مل نة التق ( : أثق نقنالج لستقى لتن  ة الذماء الطب انى، ًي
 طنطا.

( : السننن ات الشخصننن ة لل ترنننقيك ، يياًنننات نرسننن ة لقمننني البحنننقث 1988جنننانق عبننند الح كننند   -6
 .82،  11التقبقدة، يطق، ل 

 ( : علم النرر التقبق ، الساهقة، ياي النهضة الاقب ة. 1994جانق عبد الح كد   -7

 قة، ياي الركق الاقبى.( : لديت السقن الحاي   الاشقد ، الساه2000جانق عبد الح كد   -8

 ( : الذماء ال تادي، الساهقة، ياي الركق الاقبى.2003جانق عبد الح كد   -9

 ، الساهقة، عالم الكت .1( :  ااقة الدياًة الرايية  البنائ ة، ط2006جانق عبد الح كد   -10

( : اًننتخدام اًننتقات ا ات الننذماء ال تانندي فننى تننديدر الالننقم، يياًننات فننى 2005ا نند الخالنند   -11
 .199،  139ل  108ل ناهج  طقب التديدر، الساهقة، د ا

( : تسقدم أثق نقنالج التديد  السن كقلقج ة علنى تن  نة بانر ال هنايات 2001ا د عبد ال نام   -12
نننالة يمتنننقيال، مل نننة البننننات،  الشخصننن ة البالنننة للناننناى فنننى لهننننة التنننديد ، ًي
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Differences among superior, normal and underachiever on some meta-

cognitive skills, self-efficacy and the effect of multiple intelligences to 

develop therefore underachiever students 

by Dr. Abdel Eltawab Abu Ella Awad. 

Abstract. 
 The present research aims at discovering differences among superior 

normal and underachiever in meta-cognitive skills, self efficacy. In addition 

to knowing the effect of multiple intelligences for underachiever students of 

second year, prep school. The research problem was determined in three main 

questions include sub-question. The main questions were as following ،  
(1) What are the differences of superior, normal and underachiever students 

in studying some meta-cognitive skills, self efficacy?  

(2) What are the differences between the performance of underachiever 

students of control groups in some meta cognitive skills, self efficacy after 

applying multiple intelligences program?  

(3) What are the differences between immediate measurement and follow up 

measurement in some meta-cognitive skills, self efficacy of underachiever 

students in experimental group?  

 The present research was applied on sample of (246) male and female 

students of second year prep school. The sample was divided into three 

groups which were (82) superior male and female students, (82) normal male 

and female students, (82) male and female students, underachiever students 

divided into experimental (36) pupils and (32) pupils control groups for use T 

test, Anova analysis and effect size.   

  Test and measurement were applied principle sample and on 

underachiever sample. The psychometric efficiency for these tests. The 

results of the present research were as the following ،  
(1) The superior students are better than normal students and underachiever 

students at least in meta cognitive skills, self efficacy.  

(2) The performance of underachiever students of the experimental group is 

better than that of the control group in meta-cognitive skills, self efficacy 

after applying multiple intelligences program for experimental group.  

(3) There are statistically differences between immediate and follow-up 

measurement in meta-cognitive skills, self efficacy, for underachiever 

students of experimental group. 


